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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 13 maja 2021 r.  

Opinia do ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 

z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom 

(druk nr 391) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu 

zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom 

(Dz. Urz. UE L 424 z 15.12.2020, str. 1), zwanej dalej „decyzją 2020/2053”.  

Decyzja 2020/2053 wprowadza zmiany w finansowaniu budżetu Unii Europejskiej, 

a ponadto, w związku z pandemią COVID-19, reguluje kwestie zaciągania przez Komisję 

Europejską pożyczek na finansowanie Europejskiego Instrumentu Odbudowy.  

Zgodnie z postanowieniami decyzji 2020/2053 na nowy system dochodów budżetu Unii 

Europejskiej będą składać się następujące elementy: 

– tradycyjne zasoby własne (opłaty celne) – państwa członkowskie będą przekazywały 

75% pobranych ceł, natomiast pozostałe 25% zostanie w budżetach krajowych jako 

tzw. koszty poboru, 

– zmieniony zasób własny oparty na VAT z uproszczoną metodologią wyliczenia 

wysokości wpłaty, 

– nowy zasób własny wyliczany w oparciu o masę odpadów opakowaniowych z tworzyw 

sztucznych niepoddanych recyklingowi; wpłata wyniesie 0,8 EUR od każdego 

kilograma odpadów z tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi; dla 
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państw o poziomie zamożności poniżej średniej unijnej przewidziany został mechanizm 

redukujący regresywność; w jego wyniku wpłata Polski zostanie w każdym roku 

obniżona o 117 mln EUR (w cenach bieżących), 

 oraz wpłata z tytułu dochodu narodowego brutto (DNB) – niepokryte potrzeby 

budżetowe Unii Europejskiej dzieli się pomiędzy państwa członkowskie 

proporcjonalnie do udziału DNB danego państwa członkowskiego w DNB Unii 

Europejskiej ogółem. 

Celem decyzji 2020/2053 jest także zapewnienie dla budżetu Unii Europejskiej 

dodatkowych – obok zasobów własnych służących do finansowania Wieloletnich Ram 

Finansowych – środków finansowych, poprzez upoważnienie Komisji Europejskiej do 

zaciągnięcia w imieniu Unii Europejskiej pożyczek na rynkach finansowych do maksymalnej 

wysokości 750 mld EUR (w cenach z 2018 r.). Pożyczone środki zostaną wykorzystane na 

uprzywilejowane pożyczki dla państw (do wysokości 360 mld EUR) oraz na wydatki na 

wsparcie bezzwrotne z budżetu Unii Europejskiej (do wysokości 390 mld EUR). 

W celu zapewnienia wywiązywania się przez Unię Europejską z zaciągniętych 

zobowiązań decyzja 2020/2053 przewiduje podwyższenie pułapu zasobów własnych dla 

środków: 

– na płatności, z poziomu 1,2% do 1,40% sumy DNB państw członkowskich, 

– na zobowiązania, z poziomu 1,26% do poziomu 1,46% sumy DNB. 

Pułapy środków na płatności i na zobowiązania zostały dodatkowo podwyższone o 0,6 

punktu procentowego każdy, aby umożliwić zaciągnięcie pożyczek na Europejski Instrument 

Odbudowy. Podwyższenie to ma charakter tymczasowy i nadzwyczajny, tylko w celu 

przeciwdziałania kryzysowi związanemu z COVID-19 i będzie obowiązywało do spłaty 

zobowiązań, tj. do końca 2058 r. Dodatkowe zabezpieczenie dla „wypłacalności” Unii 

Europejskiej stanowić będzie postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 

zatwierdzone środki zapisane w budżecie Unii Europejskiej będą niewystarczające, aby 

mogła ona wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z pożyczek, państwa 

członkowskie udostępnią Komisji Europejskiej niezbędne zasoby. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych 

ratyfikacji podlegają akty prawne Unii Europejskiej, o których mowa m.in. w art. 311 akapit 

trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym związanie się 

Rzeczypospolitej Polskiej decyzją 2020/2053 wymaga ratyfikacji. Z uwagi na to, że sprawy 
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regulowane tą decyzją dotyczą kwestii określonych w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 Konstytucji, tj. 

członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej oraz znacznego 

obciążenia państwa pod względem finansowym, wymagana w tym względzie jest ratyfikacja 

po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 29. posiedzeniu w dniu 4 maja 2021 r. Projekt ustawy (druk 

sejmowy nr 1123) został przedłożony przez Rząd w dniu 28 kwietnia 2021 r. Marszałek 

Sejmu skierowała powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji 

Spraw Zagranicznych. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozparzeniu 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 maja 2021 r. wniosły o jego uchwalenie bez 

poprawek (druk sejmowy nr 1130). 

W drugim czytaniu zgłoszone zostały poprawki, które zmierzały w szczególności do: 

1) uzupełnienia ustawy o preambułę; 

2) wyrażenia zgody na ratyfikację decyzji 2020/2053 pod warunkiem, że opłaty i inne 

zasoby własne Unii Europejskiej, nie będą stanowić podatków i innych opłat 

bezpośrednio nakładanych na obywateli Unii Europejskiej przez jej instytucje, zaś 

gwarancja finansowa, której udzieli Polska w związku z art. 9 ust. 5 decyzji 2020/2053 

nie przekroczy limitu określonego w art. 216 ust. 5 Konstytucji; 

3) przesądzenia, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności zostanie przyjęty 

w drodze ustawy, po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego; 

4) wyodrębnienia 16 koszyków regionalnych obejmujących nie mniej niż 40% środków 

planowanych do wydatkowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności; 

5) określenia zasad wyboru projektów do dofinansowania w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności; 

6) utworzenia Komitetu Sterującego nadzorującego realizację Krajowego Planu Odbudowy 

i Zwiększania Odporności; 
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7) wskazania, że spółki Skarbu Państwa mogą być beneficjentami Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności wyłącznie w zakresie środków przewidzianych 

w części pożyczkowej; 

8) zobligowania Rady Ministrów do podjęcia działania w celu notyfikowania Komisji 

Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej zamiaru przystąpienia do Prokuratury 

Europejskiej; 

9) nałożenia na Najwyższą Izbę Kontroli obowiązku corocznej analizy wydatkowania 

środków uzyskanych w ramach zasobów własnych oraz wydatkowania środków 

pochodzących z Europejskiego Instrumentu Odbudowy w oparciu o kryteria legalności, 

gospodarności, rzetelności i celowości.  

Poprawki te nie uzyskały jednak poparcia Sejmu. Za przyjęciem ustawy opowiedziało 

się 290 posłów, 33 było przeciw, zaś 133 wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwaga ogólna 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Należy jednak wspomnieć, że na etapie 

prac sejmowych podnoszone były wątpliwości w zakresie tego czy decyzja 2020/2053 

powinna być ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 

Konstytucji, czy też w trybie kwalifikowanym uregulowanym w art. 90 Konstytucji. 

Przepis art. 89 ust. 1 Konstytucji stanowi, że umowa międzynarodowa wymaga 

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie jeżeli dotyczy: 1) pokoju, sojuszy, 

układów politycznych lub wojskowych; 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich 

określonych w Konstytucji; 3) członkostwa RP w organizacji międzynarodowej; 

4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym; 5) spraw uregulowanych 

w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. 

Tryb kwalifikowany, określony w art. 90 Konstytucji, znajduje zastosowanie 

w przypadku, gdy na podstawie umowy międzynarodowej Rzeczpospolita Polska przekazuje 

organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów 

władzy państwowej w niektórych sprawach. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację 

w trybie kwalifikowanym jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 
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W przypadku decyzji 2020/2053 przyjęto, że właściwy jest tryb określony w art. 89 ust. 

1 Konstytucji z uwagi na fakt, iż decyzja ta dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej 

w organizacji międzynarodowej oraz znacznego obciążenia państwa pod względem 

finansowym (art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4  Konstytucji).  

Decyzja 2020/2053 została wydana na podstawie upoważnienia zawartego w art. 311 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W myśl tego przepisu „Rada, stanowiąc 

zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem 

Europejskim, przyjmuje decyzję określającą przepisy mające zastosowanie do systemu 

zasobów własnych Unii. W tym kontekście można ustanawiać nowe lub uchylać istniejące 

kategorie zasobów własnych. Decyzja ta wchodzi w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez 

Państwa Członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnym”. Aktualne 

brzmienie tego przepisu zostało ustalone na mocy postanowień traktatu z Lizbony, który 

wszedł w życie w 2009 r. Wówczas wprowadzona została możliwość ustanowienia przez 

Radę „nowych kategorii zasobów własnych”. Decyzja 2020/2053 wprowadza nowy składnik 

zasobów własnych budżetu ogólnego Unii Europejskiej, jakim jest opłata od niepoddanych 

recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych wytworzonych w państwach członkowskich. 

Jednolita stawka poboru wynosić ma 0,80 EUR za kilogram. W odniesieniu do niektórych 

państw (w tym Polski) zastosowanie znajdzie roczna obniżka ryczałtowa. 

Jak wskazuje prof. dr hab. A. Nowak-Far w opinii z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie 

procedury ratyfikacyjnej, która powinna mieć zastosowanie do decyzji Rady Unii 

Europejskiej o zasobach własnych jej budżetu, określona w art. 2 decyzji 2020/2053 „opłata 

opakowaniowa nie jest podatkiem w rozumieniu art. 113 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej dotyczącego harmonizacji prawa podatkowego dotyczącego podatków 

pośrednich ani żadnego innego przepisu prawa Unii Europejskiej. Opłata ta została 

zdefiniowana w decyzji 2020/2053 abstrakcyjnie – jako formuła wyliczenia elementu wpłaty 

danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do budżetu ogólnego Unii. Sama decyzja 

nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku ściągania jakichkolwiek danin z tytułu 

obrotu opakowaniami z tworzyw sztucznych z jakichkolwiek podmiotów gospodarczych czy 

konsumentów”. Podobny pogląd wyraża prof. dr hab. G. Grabowska, która w opinii z dnia 

4 maja 2021 r. stwierdza, że „wbrew głosom pojawiającym się w publicznej dyskusji, decyzja 

2020/2053 nie nakłada na państwa członkowskie żadnego nowego podatku. Ustala tylko 

wysokość jednolitej dla całej Unii Europejskiej stawki poboru za kilogram odpadów 
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niepoddanych recyklingowi.”. W związku z powyższym nie znajduje uzasadnienia pogląd, 

zgodnie z którym na mocy decyzji 2020/2053 miałoby dojść do przekazania Unii 

Europejskiej kompetencji do nakładania podatków. Stanowisko to znajduje potwierdzenie 

również w innych opiniach ekspertów z zakresu prawa Unii Europejskiej i prawa 

międzynarodowego.
1)

 

Grabowska przypomina w swojej opinii, że Unia Europejska nie może nakładać 

podatków na państwa członkowskie, ponieważ Traktaty nie przyznały jej takich kompetencji. 

Ponadto zgodnie z art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej wszelkie kompetencje nieprzyznane 

Unii w Traktatach należą do państw członkowskich. Jak podkreśla Grabowska „traktatowa 

prezentacja unijnych kompetencji przybrała postać zbioru zamkniętego, nie można tego 

wykazu rozszerzać, ani próbować dodawać nowych kompetencji. Zmiany w tym zakresie 

mogłyby dokonać wyłącznie wszystkie państwa członkowskie w drodze zmiany Traktatów. 

Dopóki to nie nastąpi Unia Europejska nie ma prawa ingerować w systemy podatkowe 

państw członkowskich i w omawianym przypadku tego nie czyni”.  

Analizie eksperckiej poddane zostało również upoważnienie Komisji Europejskiej do 

zaciągania pożyczek na rynkach finansowych. Zawarte w art. 5 decyzji 2020/2053 

upoważnienie pozwala Komisji Europejskiej wyłącznie na zaciąganie pożyczek na rynkach 

finansowych, ale tę działalność ściśle limituje: co do wysokości – ustala maksymalny, łączny 

limit pożyczek na kwotę 750 mld EUR; co do czasu trwania upoważnienia – 6 lat, tzn. do 

końca roku 2026; co do treści – decyduje o strukturze wydatkowania tej kwoty, przeznaczając 

390 mld EUR na bezzwrotne dotacje (granty) oraz 360 mld EUR – na pożyczki. Grabowska 

wskazuje, że analizowane upoważnienie do zaciągania pożyczek nie jest nową kompetencją 

                                                 

1)
 Opinie prawne: prof. dra hab. C. Mika z dnia 21 kwietnia 2021 r. na temat trybu ratyfikacji decyzji Rady 

(UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom; dra hab. B. Przywory z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w przedmiocie trybu ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Decyzji Rady (UE, Euroatom) 2020/2053 

z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej; dra hab. B. Szmulika 

z dnia  4 maja 2021 r. w sprawie trybu ratyfikowania decyzji Rady (UE, Euroatom) 2020/2053 z dnia 

14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 

2014/335/UE, Euroatom; dra hab. G. Pastuszko z dnia 4 maja 2021 r. na temat trybu ratyfikacji decyzji Rady 

(UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom; dra hab. J. Szymanka z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie 

trybu ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu 

zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz. Urz. UE L 424, 

s. 1 z dnia 15 grudnia 2020 r.) oraz przedstawionego Sejmowi RP projektu ustawy ratyfikacyjnej 

(druk sejmowy nr 1123). Odmienne stanowisko prezentuje dr hab. J. Zaleśny w opinii prawnej z dnia 16 

marca 2021 r.  – Czy ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikowanie Europejskiego Funduszu Odbudowy 

wymaga w polskim Sejmie zwykłej większości głosów czy większości kwalifikowanej co najmniej 2/3 

głosów? 
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unijną. Jest natomiast jednorazowym, ograniczonym w czasie upoważnieniem Komisji 

Europejskiej do dokonania w imieniu państw członkowskich określonej co do treści, formy 

i zakresu czynności prawnej. W unijnej praktyce tego rodzaju upoważnienie nie jest nowym 

mechanizmem. Komisja Europejska otrzymała podobne upoważnienie do zaciągania 

pożyczek na rynkach finansowych już w 2020 r. w ramach Instrumentu SURE (czyli Support 

to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Jest to unijny instrument tymczasowego 

wsparcia dla ochrony miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia w związku z pandemią 

koronawirusa (w wys. 100 mld euro), ustanowiony rozporządzeniem Rady UE w maju 2020
2
. 

Przewiduje on pomoc finansową w formie pożyczek udzielonych państwom członkowskim 

przez Unię Europejską na korzystnych warunkach. Pożyczki te mają pomóc państwom 

członkowskim w walce z nagłym wzrostem wydatków publicznych związanych 

z utrzymaniem zatrudnienia w czasie pandemii (art. 1), z zastrzeżeniem, iż będą tylko 

uzupełnieniem środków krajowych przeznaczonych na ten cel (art. 2). 

A zatem nie ma podstaw, aby traktować upoważnienie Komisji Europejskiej do 

zaciągania pożyczek jako przekazania organom Unii Europejskiej kompetencji organów 

władzy państwowej w niektórych sprawach, w rozumieniu art. 90 Konstytucji. Nowak-Far 

podkreśla przy tym, że również przepisy art. 9 ust. 4 i 5 decyzji 2020/2053, które przewidują 

możliwość wystąpienia przez Komisję Europejską z wezwaniem wobec państw 

członkowskich, aby uzupełniły kwoty brakujące do należnej obsługi długu, „mimo że 

stanowią z pewnością novum w prawie finansowym Unii Europejskiej, to jednak nie 

naruszają już dawno istniejących zasad wykonywania budżetu unijnego określonych w art. 37 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj. wykonywania go we współpracy 

z państwami członkowskimi”, „na własną odpowiedzialność” i „w granicach przyznanych 

środków, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami”. W żadnym bowiem wypadku, 

na podstawie przepisów decyzji 2020/2053 państwa członkowskie nie przejmują finalnej 

odpowiedzialności za wyemitowany dług. Nawet potraktowanie przyjętego rozwiązania jako 

formuły gwarancyjnej nie uprawnia do jego interpretacji jako przekazania „uprawnień władzy 

państwowej” w rozumieniu art. 90 Konstytucji, gdyż w wyniku przyjęcia decyzji 2020/2053 

w tym zakresie powstaje jedynie określone zobowiązanie państwa (o naturze takiej samej jak 

                                                 

2
 Por. Rozporządzenie Rady (UE) 2020/672 z 19 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia europejskiego 

instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji 

nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19.  
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wszystkie inne zobowiązania międzynarodowe państw), natomiast z pewnością nie jest to 

przekazanie uprawień”.  

Uzupełniająco należy wskazać, że poprzednie regulacje dotyczące systemu zasobów 

własnych Unii Europejskiej były ratyfikowane w trybie określonym w art. 89 ust. 1 

Konstytucji (por. ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, 

Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot 

Europejskich (Dz. U. poz. 828) oraz ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji decyzji 

Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

(2014/335/UE, Euratom) (Dz. U. poz. 764)). 

Tryb wynikający z art. 89 ust.1 Konstytucji przyjęto również przy ratyfikacji decyzji 

Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw 

członkowskich, których walutą jest euro. Zaskarżona przez grupę posłów ustawa 

ratyfikacyjna była przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku 

z 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 33/12) orzekł, że ustawa z dnia 11 maja 2012 r. 

o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie 

zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu 

stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz. U. poz. 748) nie jest 

niezgodna z art. 90 w związku z art. 120 zdanie pierwsze in fine Konstytucji oraz z art. 48 ust. 

6 Traktatu o Unii Europejskiej.  

W związku z tym, że poprzez ratyfikację decyzji 2020/2053 nie będzie miało miejsca 

przekazanie na rzecz Unii Europejskiej i jej organów kompetencji władzy państwowej 

w niektórych sprawach, należy uznać, że przyjęty przez ustawodawcę tryb ratyfikacji, 

określony w art. 89 ust. 1 Konstytucji, jest prawidłowy i uzasadniony.  
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