
 
 
 
 
 

 

 

Stanowisko w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 

2021 r. w sprawie kryzysu praworządności w Polsce  i nadrzędności prawa UE 

(2021/2935(RSP) 

 

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, w pełni podziela obawy 

wyartykułowane przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu 

praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (2021/2935(RSP). Tak jak przedstawiciele państw 

członkowskich UE, którzy poparli przedmiotową rezolucję, jesteśmy głęboko zaniepokojeni 

rozstrzygnięciem „Trybunału Konstytucyjnego” z dnia 7 października 2021 r. (K 3/21), która stanowi atak 

na całą europejską wspólnotę wartości i praw oraz podważa nadrzędność prawa UE jako jedną 

z jej fundamentalnych zasad, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. 

Zwracamy uwagę, że rozstrzygnięcie TK z dnia 7 października 2021 r. w sprawie K 3/21 może mieć 

katastrofalne skutki dla polskich i europejskich obywateli oraz przedsiębiorstw, bowiem oznacza 

pozbawienie ich prawa do niezależnego wymiaru sprawiedliwości,  który może być niezależny tylko wtedy, 

gdy w pełni stosuje dorobek prawny i prawodawstwo UE. Zakwestionowanie nadrzędności prawa UE 

nad prawem krajowym musi prowadzić do pozbawienia obywateli polskich i europejskich skutecznej 

ochrony prawnej w Polsce. 

Wymieniona w Rezolucji PE z 21 października 2021 r. długa już lista działań i zaniechań organów 

władzy wykonawczej w Polsce, kwestionujących skuteczność orzeczeń TSUE i kompetencje tego Trybunału 

do oceny stosowania prawa UE w każdym państwie członkowskim, wykorzystujących do tego celu 

też „Trybunał Konstytucyjny”, w obecnym stanie nie potrafiący wywiązywać się z obowiązków niezależnego 

sądu konstytucyjnego, wyklucza Polskę ze wspólnoty prawa UE. 

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do UE odbyło się w drodze ratyfikacji traktatu akcesyjnego, 

za zgodą narodu polskiego wyrażoną w referendum. Rzeczpospolita Polska dobrowolnie zobowiązała się do 

przestrzegania postanowień traktatów założycielskich i orzecznictwa TSUE, tak aby także polscy obywateli 

mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał, swobodnie podróżować, pracować, uczyć się, prowadzić 

działalność gospodarczą w UE, bez barier prawnych, korzystając tak jak inni obywatele UE ze wspólnego 

rynku.    

Dlatego też, podzielając stanowisko przedstawione w rezolucji PE z 21 października 2021 r. 

(2021/2935(RSP), jako przedstawiciele samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, świadomi 

spoczywającego na prawnikach obowiązku zapewniania obywatelom skutecznej ochrony prawnej, 

wzywamy wszystkie organy władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej do powstrzymania się 

 



 
 
 
 
 
 

 

przed arbitralnym wykorzystywaniem swoich uprawnień do podważania zasady podziału władzy oraz 

rządów prawa, wartości, na których zbudowano wspólnotę praw i wolności UE.   
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