
 

 Druk nr 357 
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

       VI kadencja 
S P R A W O Z D A N I E   

 KOMISJI DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ  

ORAZ KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

o poprawce zgłoszonej w drugim czytaniu 
rządowego projektu ustawy o ratyfikacji 
Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o 
Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, sporządzonego w 
Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk nr 
280) 

 
Sejm na 10 posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust 1 

Regulaminu Sejmu – skierował projekt ustawy zawarty w druku nr 280 do Komisji do 

Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w celu rozpatrzenia 

poprawki zgłoszonej w drugim czytaniu. 

Komisja do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisja Spraw Zagranicznych po 

rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniach w dniach 27 i 31 marca 2008 r.  

wnoszą: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy następującą poprawkę: 
 

 

projektowi ustawy nadać brzmienie: 
„USTAWA 

z dnia     

o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej 
 i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie  

dnia 13 grudnia 2007 r.  

  Kierując się dobrem Narodu Polskiego, dążąc do umocnienia 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz do zapewnienia jej należytego miejsca 
we wspólnocie wolnych i równoprawnych narodów połączonych wolą partnerskiej 
współpracy w ramach Unii Europejskiej, podkreślając, iż: 



- Rzeczpospolita Polska jest i pozostaje suwerennym państwem, którego decyzje 
mają źródło w woli Narodu; 

- dotyczy to w szczególności decyzji o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
do Unii Europejskiej i kształcie jej członkostwa w tej organizacji 
międzynarodowej, a także o ewentualnym wystąpieniu z niej; 

- przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która jest najwyższym prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej, z racji jej nadrzędnej mocy prawnej, korzystają z 
pierwszeństwa obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
stosowania przez wszystkie jej władze publiczne przed postanowieniami umów 
międzynarodowych oraz aktów wydawanych na podstawie tych umów przez 
organizacje międzynarodowe, w tym przed Traktatem z Lizbony, Traktatem o 
Unii Europejskiej, Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatem 
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz przed każdym 
aktem powstałym na podstawie tych Traktatów lub obowiązującym na mocy 
tych Traktatów; 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera odwołanie do chrześcijańskiego 
dziedzictwa Narodu, mające istotne znaczenie także w okresie członkostwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 

- podpisując Traktat z Lizbony, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej 
odstąpiły od koncepcji „Konstytucji dla Europy”; 

- Traktat z Lizbony nie daje podstaw do wykładni, która dopuszczałaby, aby w 
ramach instytucji Unii Europejskiej były podejmowane jakiekolwiek działania 
uszczuplające suwerenność Państw Członkowskich, godzące w ich narodową 
tożsamość lub szkodzące ich słusznym interesom narodowym; 

- Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w żaden sposób nie narusza 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej do stanowienia prawa w zakresie moralności 
publicznej, prawa rodzinnego, a także ochrony godności ludzkiej oraz 
poszanowania fizycznej i moralnej integralności człowieka, co zostało 
potwierdzone w Deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej dołączonej do Traktatu z 
Lizbony; 

- istotne wiążące ustalenia co do zakresu związania Rzeczypospolitej Polskiej 
Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej zawiera Protokół w sprawie 
stosowania Karty praw podstawowych do Polski i Zjednoczonego Królestwa, 
dołączony do Traktatu Lizbońskiego, a jakiekolwiek ewentualne poszerzenie 
owego zakresu w przyszłości wymagałoby zachowania trybu, jakiego 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymaga w przypadku przekazania 
organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w 
niektórych sprawach; 

- Protokół w sprawie stosowania Karty praw podstawowych do Polski i 
Zjednoczonego Królestwa, dołączony do Traktatu Lizbońskiego, uniemożliwia 
skuteczne pozywanie Rzeczypospolitej Polskiej, osób fizycznych oraz osób 
prawnych w oparciu o przepisy Karty praw podstawowych, w tym w sprawach 
majątkowych dotyczących nieruchomości położonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

- w Deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej Protokołu, o którym mowa 
wyżej, Rzeczpospolita Polska oświadczyła, że ze względu na tradycję ruchu 
społecznego „Solidarność” i jego znaczący wkład w walkę o prawa społeczne i 
pracownicze, w pełni szanuje prawa społeczne i pracownicze ustanowione 



prawem Unii Europejskiej, w szczególności prawa potwierdzone w tytule IV 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej  

 - stanowi się, co następuje: 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii 
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. 

Art. 2. 1. Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Europejskiej oraz 
przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie mogą wyrazić 
zgodę na przyjęcie jakiegokolwiek projektu, który miałby na celu 
zmianę lub uchylenie decyzji, o której mowa w Protokole w sprawie 
decyzji Rady odnoszącej się do wykonania artykułu 9c ustęp 4 
Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 205 ustęp 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 1 listopada 
2014 roku a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 2017 roku, lub 
któregokolwiek z jej przepisów albo który miałby na celu pośrednią 
zmianę zakresu zastosowania lub znaczenia tej decyzji przez zmianę 
innego aktu prawnego Unii Europejskiej, wyłącznie po uzyskaniu 
uprzedniej zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady 
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W razie braku uprzedniej zgody wszystkich czterech organów, 
wymaganej w myśl ust. 1, przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej 
w Radzie Europejskiej oraz przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej 
w Radzie są obowiązani uczestniczyć w posiedzeniu danej instytucji 
oraz wyrażać stanowisko przeciwne przyjęciu jakiegokolwiek 
projektu, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

- poseł P.Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić 
 

Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. 
 
 
 Przewodniczący Komisji  Przewodniczący Komisji 
 Spraw Zagranicznych  do Spraw Unii Europejskiej  
 
 /-/ Krzysztof Lisek  /-/ Andrzej Grzyb 
 
 
  Sprawozdawca 
 
  /-/ Andrzej Gałażewski 


