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Uwagi wprowadzające 
 

Problemy z praworządnością w Polsce  
 
Problem z praworządnością, w tym z niezależnością sądownictwa nie jest ani nowy ani 

wyłącznie polski.  

Państwa członkowskie UE w różnym stopniu zaangażowania i powodzenia dostosowują się do 

unijnych reguł integracyjnych, a uwaga ta dotyczy zarówno państw założycielskich, tych o 

starszym od Polski stażu członkowskich, jak i najmłodszych członków Unii Europejskiej. 

Nie wdając się w szczegóły – generalnie od 2010 r. problemy praworządności w UE zaczęły być 

szerzej i głębiej omawiane na forum europejskim. Stało się tak w związku z instytucjonalnymi 

zmianami w niektórych państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do ich 

trybunałów konstytucyjnych, sądów najwyższych i generalnie - systemu wymiaru 

sprawiedliwości. Zmiany te od 2010 r. zapoczątkowały Węgry, od 2012 r. podjęła także 

Rumunia, a od 2015 roku Polska. W szerokiej opinii reformy te zagrażają, naruszają a nawet 

destabilizują rządy prawa, stanowiąc zagrożenie dla demokracji1. 

 

Praworządność – definicja na poziomie UE  
 

• Definicja wypracowana na poziomie UE (prawa pochodnego) 

Zasada praworządności (the rule of law) odnosi się do wartości zawartych w art. 2 TUE. Zasada 

praworządności obejmuje legalność, co oznacza przejrzysty, odpowiedzialny, demokratyczny 

i pluralistyczny proces uchwalania prawa, pewność prawa, zakaz arbitralności w działaniu 

władz wykonawczych, skuteczną ochronę sądową, włączając w to dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości, sprawowanego przez niezależne i bezstronne sądy, obejmuje ona również 

ochronę praw podstawowych, podział władz, zakaz dyskryminacji i równość wobec prawa. 

Zasada praworządności musi być rozumiana przy uwzględnieniu innych wartości i zasad Unii 

zawartych w art. 2 TUE. 

(za: art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii. 

 
W myśl zasady praworządności należy przestrzegać w szczególności zasady legalizmu, 

pewności prawa, zakazu arbitralności w działaniu władzy wykonawczej, zasady podziału 

władzy i skutecznej ochrony sądowej przez niezależne sądy2. Trybunał Sprawiedliwości 

 
1 Mowa tu o stanowiskach wielu państw członkowskich, organizacji międzynarodowych, m.in. Rady Europy (a 

zwłaszcza jej Komisji Weneckiej) OBWE i ONZ, samej Unii Europejskiej i jej instytucji (zwłaszcza Komisji 

Europejskiej i Parlamentu Europejskiego), a także wielu organizacji pozarządowych i stowarzyszeń prawników, a 

wreszcie doktryny. 
2 Szereg orzeczeń TS, zob. np. wyrok TS z dnia 29 kwietnia 2004 r., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 

EU:C:2004:236, p. 63, wyrok z dnia 12 listopada 1981 r., sprawy połączone 212 do 217/80, EU:C:1981:270, p. 10, 

wyrok z dnia 10 listopada 2016 r., Kovalkovas, C-477/16, EU:C:2016:861, p. 36; wyrok z dnia 10 listopada 

2016 r., PPU Poltorak, C-452/16, EU:C:2016:858, p. 35; wyrok z dnia 22 grudnia 2010 r., DEB, C-279/09, 

ECLI:EU:C:2010:811, p. 58. 



 

 

wskazuje, że rządy prawa nakładają na wszystkie organy państw członkowskich UE obowiązek 

zapewnienia pełnej skuteczności norm prawa Unii Europejskiej o zróżnicowanej proweniencji 

(prawa pierwotnego, czyli traktatowego), umów międzynarodowych, prawa pochodnego i 

orzecznictwa TS), żaden przepis prawa krajowego państw członkowskich nie może mieć 

wpływu na skuteczność przyznaną tym różnym normom w systemach prawnych państw 

członkowskich.  

 

W efekcie każdy sąd w Polsce ma obowiązek, tak z urzędu, jak i na wniosek stron, badać czy 

standard przewidziany w wyroku TSUE (a dotyczący w tym przypadku testu oznak 

niezależności) jest zapewniony w rozpoznawanej sprawie. Gdyby ów testu nie został spełniony 

- organ, choćby formalnie umocowany w krajowej strukturze wymiaru sprawiedliwości - nie 

może zostać uznany za sąd w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. W konsekwencji nie jest 

także sądem w rozumieniu prawa polskiego, pozostając organem zależnym od władzy 

wykonawczej i powolnym jej poleceniom i interesom. Zasada pierwszeństwa prawa UE 

nakazuje w takim przypadku odstąpić od stosowania tego przepisu krajowego, tak aby spór 

mógł zostać rozpatrzony przez niezawisły i bezstronny sąd, który byłby właściwy w danej 

dziedzinie, gdyby wspomniany przepis nie stał temu na przeszkodzie. Tą drogą idzie 

argumentacja SN w wyroku z 5 grudnia 2019 roku (III PO 7/18). 

 

O podziale kompetencji – na jakiej podstawie Unia Europejska (i Rada Europy) 

„wtrącają się” w sprawy wewnętrzne Polski? 

 
Prawda jest, że z podziału kompetencji między państwa członkowskie a Unię Europejską 

wynika, że organizacja sądownictwa należy do kompetencji państw. Jednak nie oznacza to 

dowolności działań, innymi słowy nie mogą one wykonywać tej kompetencji z naruszeniem 

prawa Unii.3  

Prawo Unii wymaga aby każdy, kto powołuje się na przepisy prawa Unii, lub wobec kogo prawo 

to jest stosowane miał dostęp do niezależnego sądu, który może mu udzielić skutecznej 

ochrony. W szczególności, art. 19 ust. 1 akapit 2 TUE nakłada na wszystkie państwa 

członkowskie obowiązek ustanowienia środków odwoławczych niezbędnych do zapewnienia 

skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii, a art. 47 Karty praw 

podstawowych potwierdza prawo do skutecznego środka odwoławczego i sprawiedliwego 

 
3 Zob. wyroku z dnia 24 czerwca 2019 r., Komisja/Polska (Niezależność Sądu Najwyższego), C-619/18, 

EU:C:2019:531, pkt 52; z dnia 13 listopada 2018 r., Raugevicius, C-247/17, EU:C:2018:898, pkt 45; a także 

z dnia 26 lutego 2019 r., Rimšēvičs i EBC/Łotwa, C-202/18 i C-238/18, EU:C:2019:139, pkt 57; wyrok z dnia 

27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, pkt 40; szerzej zob. R. 

Grzeszczak, Opinia prawna w przedmiocie oceny ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w świetle prawa Unii 

Europejskiej (druk senacki nr 30), Opinie i ekspertyzy OE–279, Warszawa 2020, ss. , dostęp na: 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5411/plik/oe_279.pdf 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5411/plik/oe_279.pdf


 

 

procesu przed niezależnym sądem w razie zarzutu naruszenia praw i wolności 

gwarantowanych prawem Unii.4  

TSUE oraz sądy krajowe państw członkowskich stanowią władzę sądowniczą w unijnym 

systemie prawnym. Kwestia władzy sądowniczej związana jest w Unii ściśle z zasadą rządów 

prawa (państwa prawnego). Państwo prawne jest wymienione w art. 2 TUE wśród wartości, 

na których opiera się Unia. Zadania związane z poszanowaniem w Unii rządów prawa rozdziela 

z kolei art. 19 ust. 1 TUE: „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (…) zapewnia (…) 

poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów”, a „Państwa Członkowskie 

ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach 

objętych prawem Unii”. Z przepisu tego wynika, że na TSUE oraz sądach krajowych spoczywa 

zadanie zapewnienia poszanowania i prawidłowego stosowania prawa Unii przez jej instytucje 

i organy krajowe. Jest to tzw. aspekt obiektywny zasady rządów prawa. Wynika stąd 

obowiązek uchylenia lub odmowy stosowania wszelkich aktów prawnych prawa krajowego 

niezgodnych z aktami Unii. Na TSUE i sądach krajowych spoczywa obowiązek 

zagwarantowania jednostkom skutecznej ochrony prawnej przyznanych im praw i 

chronionych prawnie interesów, co jest wyrazem tzw. aspektu subiektywnego zasady rządów 

prawa. 

Stanowisko rządu polskiego dotyczące wyłącznej i autonomicznej kompetencji Polski (jak i 

każdego innego państwa członkowskiego) w zakresie kształtowania systemu sądownictwa jest 

nadużyciem w opinii zdecydowanie przeważającej części doktryny prawa europejskiego5. 

Przyjęcie stanowiska rządu oznaczałoby, że organizacja sądownictwa i standardy niezależności 

sądów mogłyby się diametralnie różnić pomiędzy państwami członkowskimi co 

uniemożliwiałoby przyjęcie zasady wzajemnego zaufania i wzajemnego uznawania orzeczeń 

sądowych.  

Oczywiście w art. 4 ust. 2 TUE nałożony został na UE obowiązek poszanowania tożsamości 

narodowej państw członkowskich, która jest „nierozerwalnie związana z ich podstawowymi 

strukturami politycznymi i konstytucyjnymi”. Unia ma także szanować „podstawowe funkcje 

państwa”, co oznacza zwłaszcza odpowiedzialność państwa za zapewnienie integralności 

terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę wewnętrznego i zewnętrznego 

bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście regulację tę należy odczytywać w powiazaniu z 

zasadą kompetencji przyznanych z art. 5 TUE, wymieniającą kompetencje Unii Europejskiej. 

TUE precyzuje zasadę przyznania (zasadę kompetencji powierzonych), w art. 5: „Zgodnie z 

zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez 

Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów” (ust. 2 zdanie 

 
4 Zob. wyrok z dnia 14 czerwca 2017 r., Online Games i in., C-685/15, EU:C:2017:452, pkt 54 i przytoczone tam 

orzecznictwo, z dnia 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117, 

pkt 37; z dnia 25 lipca 2018 r., Minister for Justice and Equality (Nieprawidłowości w systemie sądownictwa), 

C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, pkt 52 
5 Zob. np. J. Barcik, Ochrona praworządności w Radzie Europy i Unii Europejskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Warszawa 2019, s. 147 i n. 



 

 

pierwsze art. 5 TUE), a w zdaniu drugim ust. 2 wyraźnie wskazano, że kompetencje 

nieprzyznane Unii w Traktatach należą do państw członkowskich. Zasada przyznania wyznacza 

granice kompetencji Unii Europejskiej, a państwa członkowskie mogą działać swobodnie w 

takim zakresie w jakim dana dziedzina nie została przekazana Unii Europejskiej.  

Państwa zachowały wszystkie te kompetencje, których nie przekazały wyraźnie UE w 

traktatach ją stanowiących. Ich autonomię chroni i gwarantuje dodatkowo zasada autonomii 

proceduralnej i instytucjonalnej, która jest konstrukcją wyjaśniającą właśnie ów podział 

kompetencji prawodawczych pomiędzy UE a państwa członkowskie, w tym wypadku w 

dziedzinie prawa procesowego6. Państwa członkowskie zachowały wyłączne prawo do 

kształtowania procedur i wskazania organów odpowiedzialnych za egzekwowanie praw 

przyznanych jednostkom przez unijne normy materialnoprawne. Autonomia proceduralna 

państw członkowskich powinna być interpretowana w świetle zasady UE, tj. zasady 

skuteczności7. Wynika z niej obowiązek zapewnienia przez państwo członkowskie efektywnej 

drogi sądowej w każdej sprawie, w której występuje związek z prawem UE. Dodatkowo z 

zasadą efektywności wiąże się także zasada ekwiwalentności, zgodnie z którą, krajowy środek 

prawny i postępowanie przysługujące dla rozstrzygnięcia sprawy z elementem unijnym nie 

mogą być mniej korzystne niż te ustanowione dla podobnych roszczeń krajowych. 

 

▪ Rola sadu krajowego w sprawach objętych zakresem prawa UE – „unijny 

mandat sądów krajowych – reguła Simmenthal  

Ukształtowanie się systemu prawnego Unii, autonomicznego porządku prawnego, z zasadą 

pierwszeństwa i skutku bezpośredniego wpłynęło także na statusu sądów krajowych, które 

stały się sądami „pierwszego kontaktu” jednostki z prawem unijnym.  

W związku z powyższym - to rola sądów krajowych jest podstawową, gdyż to te sądy są tymi, 

które działają jako pierwsze w zapewnianiu ochrony praw jednostek wynikających z prawa 

unijnego. Funkcję sądów krajowych, w sprawach gdzie zastosowanie ma prawo unijne, 

scharakteryzował TSUE w wyroku Simmenthal z 1979 r., stwierdzając, że:  

„Obowiązkiem sądów krajowych jest zapewnienie efektywności prawu unijnemu w krajowych 
porządkach prawnych. Istotnym elementem realizacji tego obowiązku jest umożliwienie dochodzenia 
roszczeń wynikających z prawa unijnego. Sądy krajowe zobowiązane są bowiem do ochrony interesów 
podmiotów, których prawa mogą zostać podważone poprzez naruszenie prawa unijnego”. W opinii 
Trybunału, sąd krajowy zobowiązany jest „w zakresie jego jurysdykcji, stosować prawo unijne w całości 
i chronić uprawnienia, które to prawo nadaje jednostkom”. Następnie TS podkreśla, że „każdy przepis 

 
6 A. Wróbel, Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony 

sądowej w prawie Unii Europejskiej, RPEiS 2005, z. 1, s. 42-43, a także Z. Kmieciak, Postępowanie 

administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010, s. 30. 
7 W doktrynie spotyka się pogląd, że zasada autonomii proceduralnej i instytucjonalnej państw członkowskich jest 

o g r a n i c z a n a  przez zasadę efektywności. Opinia ta jest dyskusyjna. Autonomia proceduralna nie jest bowiem 

przywilejem państwa członkowskiego, widzianym często przez pryzmat problemu zakresu suwerenności 

państwowej, ale jego zobowiązaniem względem prawa UE. W tym sensie powinna być postrzegana jako jeden z 

aspektów zasady efektywności. Por. wyrok TSUE z dnia 22 października 1998 r. w sprawie C-10/97 do C-22/97 

IN.CO.GE., pkt 14; szerzej zob. R. Grzeszczak, Opinia prawna w przedmiocie oceny ustawy z dnia 20 grudnia 

2019 r. o zmianie ustawy (…): 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5411/plik/oe_279.pdf 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5411/plik/oe_279.pdf


 

 

prawa krajowego oraz każda praktyka legislacyjna, administracyjna lub sądowa mogąca naruszyć 
skuteczność prawa wspólnotowego poprzez pozbawienie sądu krajowego, w którego jurysdykcji jest 
zastosowanie tego prawa, kompetencji do podjęcia wszelkich środków koniecznych w momencie 
aplikacji rzeczonego prawa do niezastosowania przepisów krajowych mogących pozbawić prawo 
wspólnotowe pełnej mocy i skuteczności, jest niezgodna z tymi wymogami, wynikającymi z samej istoty 
prawa wspólnotowego”.  
 

Obowiązkiem sądów krajowych jest zapewnienie pełnej skuteczności prawu unijnemu w 

krajowych porządkach prawnych. Reguły te, uzupełnione i sprecyzowane w szeregu kolejnych 

orzeczeń trybunalskich, wciąż i nieodmiennie wiążą. 

 

To do sądów krajowych należy rozpatrywanie spraw pomiędzy jednostkami lub pomiędzy 

jednostkami a organami władzy publicznej o stosowanie prawa Unii. Sądy krajowe mają 

obowiązek zapewnić pełną skuteczność norm prawa Unii, mających zastosowanie do stanu 

faktycznego sprawy zawisłej przed sądem. W szczególności dotyczy to praw jednostek. W razie 

konieczności, sądy krajowe powinny z własnej inicjatywy nie stosować wszelkich niezgodnych 

z prawem Unii norm krajowych, bez potrzeby zwracania się o ich uchylenie w drodze 

ustawodawczej lub przez sąd konstytucyjny i bez konieczności oczekiwania na orzeczenie w 

tej kwestii przez sad wyższego rzędu, w tym np. przez naczelny lub trybunał konstytucyjny, o 

czy, stanowi linia orzecznicza, która rozwija zasadę nienaruszalności kompetencji sądów 

krajowych w zakresie 267 TFUE. 

 

Treść przepisów 

Konstytucja RP 
Art. 2 – Zasada demokratycznego państwa prawnego 
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej. 

 

Art. 173 –  Władza Sądów i Trybunałów 

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. 

 
Prawo europejskie 
Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 

Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na 
pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i 
mężczyzn. 
 

Art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy 
wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa 
Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej 
w dziedzinach objętych prawem Unii. 



 

 

 

Art. 47 Karty praw podstawowych UE: Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu 
 
Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma 
prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi 
w niniejszym artykule. 
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy 
ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. 
Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w 
zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. 
(…) 

Art. 6 ust. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności 

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego 
prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w 
wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej 
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