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celu. Wprowadzony mechanizm korygujący nie może w żaden sposób naruszać uprawnień 

parlamentów narodowych.  

W przypadku, gdy Komisja Europejska lub dowolne państwo, będące stroną Traktatu, 

stwierdzi, iż inne państwo narusza zasady wynikające z Traktatu może wnieść sprawę do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok Trybunału jest wiążący dla stron, które 

podejmą konieczne środki zapewniające wykonanie wyroku w określonym terminie. Zasady 

postępowania, składania skarg i ich wycofywania, a także postępowania w sprawie 

wykonania wyroków zostały dodatkowo określone w załączonych do traktatu "Ustaleniach 

dokonanych przez Umawiające się Strony przy podpisywaniu Traktatu w odniesieniu do jego 

artykułu 8". 

W tytule IV Traktatu strony zobowiązują się do koordynacji polityki gospodarczej w 

celu pobudzenia konkurencyjności, wspierania zatrudnienia, stabilizacji finansów 

publicznych oraz wzmocnienia stabilności finansowej. Strony zobowiązują się także do 

omawiania zasadniczych reform ex ante i ich koordynowania.  

Państwa, których walutą jest euro, w celu zarządzania strefą euro, zobowiązują się do 

nieformalnych, co najmniej dwukrotnych w ciągu roku, szczytów państw strefy euro. Państwa 

– strony Traktatu, które nie mają waluty euro, mogą uczestniczyć w tych szczytach w  

zakresie debat dotyczących konkurencyjności, zmian struktury strefy euro, przyszłych zasad 

strefy euro oraz dyskusji w sprawie wdrażania Traktatu. 

Ponadto Traktat umożliwia parlamentom narodowym oraz Parlamentowi Europejskiemu 

ustalenie współpracy w celu omówienia polityk budżetowych oraz zagadnień będących 

przedmiotem Traktatu. 

Traktat jest wielostronną umową międzynarodową, której stronami są niektóre państwa 

członkowskie Unii Europejskiej. Traktat został zawarty poza ramami prawnymi Unii i jest 

przykładem realizacji tzw. metody schengeńskiej. 

Traktat zacznie obowiązywać po ratyfikacji przez co najmniej 12 państw, których 

walutą jest euro i będzie obowiązywać w całym swoim zakresie tylko w stosunku do państw, 

które mają taką walutę. W stosunku do pozostałych stron Traktatu (w tym Polski), od dnia 

wejścia w życie, Traktat będzie obowiązywał jedynie w wąskim zakresie tj, prawa udziału 

w niektórych debatach państw strefy euro oraz w zakresie współpracy parlamentarnej.  
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W pozostałym zakresie Traktat zacznie obowiązywać po przyjęciu waluty euro lub 

oświadczeniu, że chce się być związanym jego postanowieniami wcześniej. W przypadku 

Polski, tego rodzaju oświadczenie, zmieniające zakres obowiązywania umowy 

międzynarodowej, wymaga, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o 

umowach międzynarodowych,  uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została wniesiona przez Radę Ministrów. W trakcie prac legislacyjnych w 

Sejmie złożono wniosek o odrzucenie ustawy.  

 

III. Uwagi  

Ustawa ratyfikacyjna nie budzi wątpliwości o charakterze legislacyjnym. 

Ponieważ tryb ratyfikacji Traktatu budził wątpliwości należy odnieść się do tego 

zagadnienia. 

Ratyfikacja umowy międzynarodowej może odbywać bez zgody Parlamentu  (art. 89 

ust. 2 Konstytucji) lub za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (art. 89 ust. 1 Konstytucji). 

W przypadku gdy, zgodnie z art. 90 ust. 1 Konstytucji, następuje przekazanie kompetencji 

organów władzy państwowej na rzecz organizacji międzynarodowej lub organowi 

międzynarodowemu ustawa ratyfikacyjna jest przyjmowana większością kwalifikowaną  

przez Sejm i Senat. 

Ponieważ omawiany Traktat dotyczy spraw uregulowanych w ustawie lub w których 

Konstytucja wymaga ustawy, ratyfikacja Traktatu musi być poprzedzona ustawą  (art. 89 ust. 

1 pkt 5 Konstytucji). Pozostaje zatem do wyjaśnienie zagadnienie czy Traktat przekazuje 

kompetencje polskiego organu władzy na zewnątrz tj. jakieś organizacji lub organowi 

międzynarodowemu. 

Po pierwsze, należy stwierdzić, iż w wyniku niniejszej ratyfikacji Traktat będzie wiązał 

Polskę wyłącznie w zakresie prawa do udziału w niektórych debatach w ramach szczytów 

państw euro oraz współpracy parlamentarnej. Tak więc niewątpliwie w chwili obecnej nie 

dochodzi do przeniesienia jakichkolwiek kompetencji jakiegokolwiek organu 

Rzeczypospolitej Polskiej na inne organy. Wręcz przeciwnie Polska uzyskuje kompetencje do  
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udziału w zarządzaniu strefą euro a parlamenty narodowe do wspólnego omawiania polityk 

budżetowych. 

Czy w przypadku skorzystania przez Polskę z możliwości przewidzianej w art. 14 ust. 5 

Traktatu dojdzie do przekazania kompetencji? Po pierwsze związanie w tym trybie nastąpi w 

wyniku odrębnej procedury ratyfikacyjnej (ustawowej) i będzie podlegało odrębnej ocenie co 

do wyboru trybu ratyfikacji (zwykła czy kwalifikowana). Po drugie Traktat powtarza 

regulacje wynikające z procedury wzajemnego monitorowania (art. 121 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej dalej TFUE), procedury wzajemnego deficytu (art. 126 

TFUE), Paktu Stabilności i Wzrostu, Paktu Euro Plus oraz z tzw. sześciopaku czyli pięciu 

rozporządzeń i jednej dyrektywy dotyczących wzmocnienia nadzoru budżetowego oraz 

koordynacji polityk gospodarczych. 

Analiza dotychczasowych obowiązujących przepisów pozwala na stwierdzenie, iż w 

wyniku pełnego przyjęcia Traktatu (czyli szerzej niż jest to czynione obecną ustawą 

ratyfikacyjną) nie nastąpi przekazanie kolejnych kompetencji na organy Unii Europejskiej lub 

Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej. Tym samym wydaje się, iż 

kwalifikowana procedura ratyfikacyjna jest wykluczona.  

 

wicedyrektor 

Adam Niemczewski 


