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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i 
nadrzędności prawa UE
(2021/2935(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 5, 7 i 19 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że 7 października 2021 r. polski Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok 
w sprawie K 3/21, w którym stwierdził, że niektóre interpretacje części przepisów TUE 
w sposób prowadzący do nadrzędności prawa międzynarodowego nad Konstytucją RP – 
polską ustawą najwyższą – naruszają Konstytucję;

B. mając na uwadze, że 12 października 2021 r. wyrok ten opublikowano w Dzienniku 
Ustaw RP, nadając mu moc prawną w polskim systemie prawnym;

C. mając na uwadze, że od 2005 r. polski Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie stwierdzał, 
że nadrzędność prawa konstytucyjnego nad innymi źródłami prawa wynika bezpośrednio 
z Konstytucji RP; mając na uwadze, że wyroki te wydawały różne składy Trybunału 
Konstytucyjnego, którego członkowie byli wybierani we wszystkich konfiguracjach 
politycznych od czasu przystąpienia Polski do UE;

D. mając na uwadze, że już w 2005 r. Trybunał Konstytucyjny, któremu przewodniczył 
sędzia Marek Safjan, ustanowił zasadę, zgodnie z którą „konstytucja jest najwyższym 
prawem Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do wszystkich wiążących ją umów 
międzynarodowych, w tym umów o przekazaniu kompetencji w niektórych sprawach” 
oraz że „konstytucja ma pierwszeństwo obowiązywania i stosowania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”1;

E. mając na uwadze, że zasadę tę potwierdziły kolejne postanowienia Trybunału 
Konstytucyjnego, w tym postanowienie z dnia 19 grudnia 2006 r. (P 37/05), w którym 
stwierdzono, że „Trybunał jest zobowiązany do takiego pojmowania swej pozycji, że w 
sprawach zasadniczych, o wymiarze konstytucyjno-ustrojowym zachowa pozycję »sądu 
ostatniego słowa« w odniesieniu do Konstytucji RP”, a także wyrok z dnia 24 listopada 
2010 r. (K 32/09), w którym stwierdzono, że przekazanie kompetencji nie może naruszać 
postanowień Konstytucji, a w tym zasady nadrzędności Konstytucji w systemie źródeł 
prawa”;

F. mając na uwadze, że trybunały konstytucyjne różnych państw członkowskich UE 
wielokrotnie badały konstytucyjność prawa UE i wielokrotnie stwierdzały, że konstytucje 
krajowe mają pierwszeństwo przed prawem UE; mając na uwadze, że w szczególności 
niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny, włoski Trybunał Konstytucyjny, czeski 
Trybunał Konstytucyjny oraz duński Sąd Najwyższy uznały, że prawo UE i działania 

1 Wyrok z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie K 18/04.
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Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podlegają ocenie z punktu widzenia norm 
konstytucyjnych, w tym norm określających granice kompetencji przekazywanych UE 
przez dane państwo członkowskie;

1. podkreśla, że wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. 
jest zgodny z wcześniejszym orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz 
wielu innych sądów i trybunałów konstytucyjnych w całej Europie;

2. jest zdania, że Polska przestrzega wiążących norm prawa UE w zakresie, w jakim są one 
określone w dziedzinach wyraźnie i dosłownie przyznanych UE w traktatach;

3. podkreśla, że wyrok ten nie ma wpływu na dziedziny, w których UE posiada 
kompetencje, które zostały wyraźnie i dosłownie przyznane na mocy traktatów UE;

4. jest zdania, że badanie zgodności prawa UE z krajowymi konstytucjami jest normalną 
praktyką w Europie i że samo to ogranicza stosowanie zasady nadrzędności prawa UE 
nad prawem krajowym;

5. podkreśla, że stanowisko trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich upoważnia 
i legitymizuje je jako „strażników konstytucji” oraz że ostatecznie to do trybunału 
konstytucyjnego należy decyzja o legalności i stosowaniu przepisów na danym 
terytorium;

6. podkreśla, że zgodnie z traktatami UE nie jest supermocarstwem, lecz sojuszem 
suwerennych państw;

7. zauważa, że wyroki sądów i trybunałów innych państw nie zapoczątkowały procesu 
opuszczania UE, ponieważ takie orzeczenia podkreślają jedynie nadrzędność konstytucji 
krajowych w sprawach, w których UE nie posiada kompetencji przyznanych przez 
państwa członkowskie;

8. ubolewa, że wyrok ten jest czasami określany przez jego przeciwników jako dowód na 
to, że Polska zamierza wyjść z UE;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, 
Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


