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Konstytucyjne uwarunkowania wystąpienia Polski z Unii Europejskiej

1.

Jeszcze  w  pierwszej  połowie  2015  r.  temat  niniejszego  opracowania  mógł  się

wydawać  zagadnieniem czysto  teoretycznym,  albo problemem z obszaru  political a  także

legal  fiction.  Jednak  przemiany  w  krajobrazie  politycznym  Polski  rozpoczęte  w  drugiej

połowie  2015  r.  powodują,  że  omawiane  tu  kwestie  przestają  mieć  tylko  akademicki  i

hipotetyczny charakter. Nie można co prawda powiedzieć, że poruszane tu zagadnienia stają

się pierwszoplanowe czy choćby dotyczą przedsięwzięcia mającego szanse na realizację w

bliskiej  perspektywie  czasowej.  Przeciwnie,  odnoszą  się  do  raczej  nadal  mało

prawdopodobnego rozwoju wydarzeń. Niemniej jednak, scenariusza wydarzeń prowadzących

Polskę do wystąpienia z UE czy choćby rozpoczęcia procesu zmierzającego w takim kierunku

nie  można  całkiem wykluczyć.  Wskazuje  na  to  zmiana  atmosfery  politycznej,  a  także  w

zakresie atmosfery społecznej co do miejsca i przyszłości Polski w Unii oraz obowiązków

związanych  z  członkostwem,  jak  również  zmiana  sposobu  postrzegania  Polski  w  innych

państwach członkowskich. 

W takim stanie rzeczy należy już teraz rozpocząć dyskusję na temat konstytucyjnych

uwarunkowań  ewentualnej  realizacji  omawianego  scenariusza.  Temu  zagadnieniu  będzie

poświęcone  niniejsze  opracowanie.  Wątki  polskiego  prawa  konstytucyjnego  będą  się

przeplatać  z  wątkami  prawa  unijnego,  metodą  kolejnych  przybliżeń.  Jednym  z  celów

poniższych  rozważań  jest  ukazanie  stopnia  skomplikowania  ewentualnego  procesu

opuszczania UE, a także mało uświadamianych jego aspektów. Przedstawiane będą problemy

prawne, chociaż pewnych akcentów politologicznych nie da się uniknąć.  

Należy zauważyć, że w ostatnich latach narastają w całej Unii Europejskiej nastroje

eurosceptyczne  a  także  rośnie  znaczenie  partii  i  innych  organizacji  mających  w  swoich

programach wyprowadzenie poszczególnych państw z UE. Przyczyniają się do tego poważne

zjawiska kryzysowe, np.  ogromny napływ do Europy uchodźców z Bliskiego Wschodu oraz

Afryki i rozbieżności między państwami członkowskimi co do sposobów ich rozmieszczenia,

a także narastające poczucie zagrożenia terrorystycznego i strach przed „obcymi”.
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Szczególny charakter miał polityczny plan rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący

zmiany  zasad  członkostwa  tego  państwa w Unii  Europejskiej,  dla  której  alternatywą  jest

opuszczenie UE (tzw. Brexit). Przyszłość dalszego członkostwa Zjednoczonego Królestwa w

Unii Europejskiej nie jest znana w chwili pisania tych słów; referendum w tej sprawie ma się

odbyć  23 czerwca 2016 r.   Jest  możliwe,  że  przykład  brytyjski  okaże  się  „zaraźliwy”  w

innych państwach. 

2.

Kwestia  wystąpienia  Polski  z  UE  pojawiała  się  w  orzecznictwie  Trybunału

Konstytucyjnego,  jakkolwiek  w  swoistym  kontekście.  Trybunał  rozważał  mianowicie

sposoby postępowania w razie powstania nieusuwalnej sprzeczności  między Konstytucją RP

a  prawem  UE.  Zdaniem  Trybunału  występują  wówczas  trzy  scenariusze,  przed  którymi

stanęłaby  Polska w opisanej  konfliktowej sytuacji. Są to: dokonanie zmian w Konstytucji,

doprowadzenie do zmian w prawie unijnym, albo decyzja o wystąpieniu z Unii.  Pogląd taki

został pierwszy raz wyrażony w wyroku  w sprawie traktatu akcesyjnego.1 Później, Trybunał

powtórzył  to  stanowisko  w  kolejnych  doniosłych  wyrokach  dotyczących  relacji  między

prawem polskim, a unijnym.2

Trybunał nie rozwijał tego wątku, jednakże można sądzić, że nie uważał powyższych

scenariuszy za równie prawdopodobne i  preferowane.  W przytoczonym wyroku Sk 45/09

dodał,  że  ostatnie  z  trzech  potencjalnych  rozwiązań  powinno  być  zarezerwowane  dla

wyjątkowych  przypadków  najcięższego  i  nieusuwalnego  konfliktu  między  podstawami

porządku konstytucyjnego  RP a prawem unijnym.  Można założyć,  że  nie  dotyczyłoby  to

sprzeczności między poszczególnymi, choćby nawet nader doniosłymi normami Konstytucji

RP i prawa UE, ale rozminięcia się ogólnych założeń aksjologicznych, na jakich opierają się

oba porównywane porządki prawne.

Należy  zauważyć,  że  stanowisko  TK  na  temat  wystąpienia  Polski  z  UE  zostało

wyrażone w sposób ogólny, jako pewne rozstrzygnięcie polityczne.  Trybunał nie rozważał

aspektów  proceduralnych  omawianego  rozwiązania.  Stwierdził  jedynie,  że  ewentualna

decyzja o wystąpieniu z UE musiałaby zostać podjęta przez naród działający bezpośrednio

lub  przez  swoich  przedstawicieli.  W  tym  się  przejawia  rola  suwerena  legitymującego

najważniejsze decyzje dotyczące państwa.

1 Wyrok  z 11 maja 2005 r., sygn. K 18/04, OTK ZU nr 5A/2005, poz. 49.  

2 Por. wyroki  z 24 listopada 2010 r. sygn. K 32/09, OTK ZU nr 9A/2010, poz. 108; z 16 listopada 2011 r. sygn.
akt SK 45/09 OTK ZU nr 9A/2011, poz. 97.
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3.

Zagadnienia prawne dotyczące wystąpienia Polski z UE były poruszane w literaturze,

jakkolwiek raczej w wąskim zakresie. Rozważane były zasadniczo kwestie proceduralne, a

ściślej to, czy do trybu wypowiedzenia umowy statuującej członkostwo w Unii Europejskiej

znajdowałby zastosowanie art. 90 czy też art. 89 Konstytucji.

Zwolennicy  pierwszego  stanowiska3 wychodzili  z  założenia,  że  opuszczenie  UE

wymaga zastosowania trybu, który byłby analogiczny do procedury przystępowania do tej

organizacji  międzynarodowej, czyli  przewidzianej  w art.  90 Konstytucji.  Jest  to procedura

znacznie  bardziej  wymagająca,  co  służyłoby  uwzględnieniu  wagi  ustrojowej  przekazania

kompetencji i zapewnieniu decyzji o opuszczeniu UE należytej legitymacji demokratycznej.

Decyzja  o  wystąpieniu  z  UE  dotyka  w  niemniejszym  stopniu  kwestii  suwerenności,  co

decyzja  o  przekazaniu  kompetencji,  a  zatem powinna  być  podejmowana  z  zachowaniem

identycznych rygorów. 

Z kolei,  zwolennicy drugiego stanowiska4 wyrażali  pogląd, że nie ma powodów do

przyjmowania analogii między trybem akcesji do UE a trybem wystąpienia z niej. Zdaniem

cytowanych autorów, tryb wypowiadania umów międzynarodowych został  unormowany w

art.  89  Konstytucji  i  dotyczy  m.in.  wypowiedzenia  umowy  międzynarodowej  dotyczącej

członkostwa  Rzeczypospolitej  w  organizacji  międzynarodowej,  bez  odmiennego

potraktowania umów zawartych w trybie art. 90. Nie ma więc konstytucyjnych podstaw do

wymagania  kwalifikowanej  większości  dla  uchwalania  ustawy  wyrażającej  zgodę  na

wypowiedzenie traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej; zastosowanie powinien mieć art.

120  Konstytucji,  przewidujący  uchwalanie  ustaw  zwykłą  większością  głosów.

Wypowiedzenie traktatu akcesyjnego oznacza przywrócenie państwu kompetencji poprzednio

przekazanych na rzecz organizacji międzynarodowej.

3 Por.  K.  Działocha,  Uwagi  do art.  90  Konstytucji  RP w:  L.  Garlicki  (red.)  Konstytucja  Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 1999, s. 5-6; L. Garlicki, kilka uwag o konstytucyjnych aspektach przystąpienia
Polski do UE, w: L.  Garlicki  (red.),  Konstytucja Wybory Parlament,  Warszawa 2000, s.  62; K. Wójtowicz,
Konstytucja z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej.
Zagadnienia  systemowe,  Warszawa  2006,  s.  529-530;  K.  Wojtyczek,  Konstytucyjno-prawne  aspekty
członkostwa w Unii i Wspólnotach Europejskich, w: H. Zięba-Załucka, M. Kijowski (red.) Akcesja do Unii
Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2002, s. 99.

4 Por. A. Wyrozumska, Ratyfikacja traktatu akcesyjnego w drodze referendum, w: J. Barcz (red.) Czy zmieniać
konstytucję ? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s.
89-90; K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Kraków 2007, s.
241-243;  M. Dobrowolski,  Zasada  suwerenności  narodu w warunkach  integracji  Polski  z  Unią Europejską,
Lublin 2014, s. 165-168.
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4.

Warto  odnotować  próbę  konstytucyjnego  unormowania  zagadnień  związanych  z

procedurą  wystąpienia  Polski  z  UE.   W roku  2010  r.  został  wniesiony  do  Sejmu  przez

Prezydenta  RP  projekt  ustawy  o  zmianie  Konstytucji  RP  zawierający  propozycje

kompleksowego unormowania problematyki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, m.in. w

związku z przyszłym uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej oraz nowymi

unormowaniami wprowadzonymi do prawa unijnego przez Traktat Lizboński. Ten projekt był

rozpatrywany przez sejmową komisję nadzwyczajną w 2011 r., łącznie z innym, wniesionym

przez posłów opozycyjnych,. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji odbyło

się 30 sierpnia 2011 r. Procedura została jednak przerwana, bez uchwalenia ustawy. Formalną

przyczyną było zakończenie kadencji Sejmu, ale w rzeczywistości – brak woli politycznej

większości parlamentarnej do zmiany Konstytucji.5

W  kontekście  niniejszych  rozważań  na  uwagę  zasługuje  przepis  dotyczący

występowania  z  UE,  który  został  umiejscowiony  w  nowym  rozdziale  Xa:  Członkostwo

Rzeczypospolitej Polskie w Unii Europejskiej.6 Stosownie do art. 227i ust. 1 projektu  decyzję

o  wystąpieniu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  Unii  miał  podejmować  Prezydent

Rzeczypospolitej, na wniosek Rady Ministrów, za zgodą wyrażoną w trybie, o którym mowa

w art. 227b. Powołany art. 227b projektu dotyczył trybu ratyfikacji umowy upoważniającej

Unię Europejską „do wykonywania kompetencji  organów władzy publicznej  w niektórych

sprawach”. Przepis ten miał zastąpić obowiązujący teraz art. 90 Konstytucji i przewidywał

identyczną,  co  obecnie  procedurę:  zgoda  na  ratyfikację  omawianej  umowy  wyrażona  w

ustawie  uchwalonej  kwalifikowaną  większością  2/3  głosów  w  obu  izbach  parlamentu  w

obecności  co  najmniej  połowy  ustawowej  liczby  odpowiednio  posłów  i  senatorów.

Równoważną, fakultatywną formą wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej

miało być referendum ogólnonarodowe, przeprowadzane zgodnie z art. 125 Konstytucji.

Stosownie  do  art.  227i  ust.  2  projektu  ustawy  w  takim  samym  trybie  miałoby

następować przedłużenie okresu stosowania umowy międzynarodowej, o której mowa w art.

227b  ust.  1.  Treść  art.  227i  ust.  2  projektu  ustawy  zmieniającej  Konstytucję  została

5 Na temat prac nad omawianą zmianą Konstytucji por.  M. Laskowska, Przyczyny i skutki zmian w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo w Unii Europejskiej, w: K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.),
Europeizacja  konstytucji  państw  Unii  Europejskiej,  Warszawa  2011,  s.  213-216;  Z.  Cieślik,
Konstytucjonalizacja wystąpienia Polski z Unii Europejskiej – problematyka prawna, w: S. Dudzik, N. Półtorak
(red.) Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2013, s. 109 i n.

6 Por. szeroko  o omawianej nowelizacji Konstytucji, Z. Cieślik, op.cit. Por. też uwagi do wcześniejszej wersji
projektu ustawy, R. Irmiński, Wystąpienie z Unii Europejskiej w świetle projektowanych zmian   Konstytucji
RP, Forum Prawnicze, maj 2011, s. 26 i n.

4



ukształtowana  niewątpliwie  pod  wpływem  art.  50  TUE,  wprowadzonego  w  Traktacie

lizbońskim. Twórcy projektu przewidywali przy występowaniu z UE procedurę analogiczną

do procedury akcesji do tej organizacji, a więc nawiązującą do obecnego art. 90 Konstytucji,

nie zaś do art. 89. 

5.

W czasie, kiedy przedstawione wyżej prace nad zmianą Konstytucji znajdowały się we

wstępnej fazie, w lutym 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r.

o umowach międzynarodowych7 normująca tryb wypowiadania umowy zawartej  stosownie

do  art.  90  Konstytucji,  czyli  umowy  o  przystąpieniu  do  Unii  Europejskiej,  a  także

podejmowania decyzji o wystąpieniu z UE.

Stosownie  do  art.  22  ust.  2  ustawy  przedłożenie  Prezydentowi  Rzeczypospolitej

Polskiej do wypowiedzenia umowy międzynarodowej ratyfikowanej za zgodą, o której mowa

w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane po uzyskaniu

zgody wyrażonej  w ustawie,  z zastrzeżeniem art.  22a.  Z kolei  art.  22a ust.  2 stanowi,  że

przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej projektu decyzji o wystąpieniu z Unii

Europejskiej  jest  dokonywane  po uzyskaniu  zgody wyrażonej  w ustawie.  Art.  22a  ust.  1

odsyła natomiast do 14 i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, czyli przepisów, które normują kompetencje

organów w zakresie negocjowania umowy międzynarodowej i wnioskowania o jej ratyfikację.

Według art. 22a ust. 3 decyzję o wystąpieniu z Unii Europejskiej ogłasza się w Dzienniku

Ustaw,  natomiast  według  ust.  4  Prezes  Rady  Ministrów  notyfikuje  Radzie  Europejskiej

decyzję o wystąpieniu.

Art. 22a ust. 5 i 6 ustawy normują natomiast tryb wyrażania zgody na przedłużenie

dwuletniego okresu negocjacji umowy określającej warunki wystąpienia państwa z UE i ramy

jego przyszłych stosunków z Unią,  stosownie do art.  50 ust.  3 TUE. Tak więc,  zgodę na

przedłużenie  tego  okresu,  wyraża  Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej,  na  wniosek  Rady

Ministrów.  Przedłożenie  Prezydentowi  wniosku  jest  dokonywane  po  uzyskaniu  zgody

wyrażonej w ustawie.

Podsumowując  rozwiązania  przyjęte  w  znowelizowanej  ustawie  o  umowach

międzynarodowych  należy  stwierdzić,  że  omawiane  tu  przepisy  powstały  w  związku  z

wprowadzeniem art. 50 TUE. Wyróżnione w niej zostały trzy akty: wypowiedzenie umowy

akcesyjnej, podjęcie decyzji o wystąpieniu z UE i podjęcie decyzji o przedłużeniu negocjacji

w sprawie warunków opuszczenia Unii. Na wszystkie te rozstrzygnięcia wymagana jest zgoda

7 Dz.U., 2000 Nr. 39, poz. 443 ze zm.
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wyrażona  w ustawie.  Wobec braku szczególnych  rozwiązań należy  przyjąć,  że  byłaby to

ustawa  uchwalana  stosownie  do  art.  120  Konstytucji,  tj.  zwykłą  większością  głosów  w

obecności  co  najmniej  połowy  ustawowej  liczby  posłów,  nie  zaś  ustawa  uchwalona

większością kwalifikowaną, jaką przewiduje art. 90 ust. 2 Konstytucji.

6.

Analiza  rozwiązań  prawnych  przewidzianych  w  prawie  polskim,  jak  również

wypowiedzi  doktryny  prowadzą  do  spostrzeżenia,  że  treść  konstrukcji  prawa  unijnego

dotyczących  wystąpienia  państwa  członkowskiego  z  UE,  jak  również  następstwa  takiego

kroku nie są w pełni uświadamiane. Dlatego też, niezbędne jest zwrócenie uwagi na wybrane

aspekty prawa unijnego w omawianej materii.8

 Przed  wejściem  w  życie  Traktatu  lizbońskiego  nie  było  w  prawie  unijnym

(wspólnotowym) przepisu normującego kwestię występowania państw członkowskich z Unii

Europejskiej. Skłaniało to komentatorów do różnych interpretacji. 9 Panowała zgoda, co do

bardziej  teoretycznej  niż  praktycznej  możliwości  opuszczenia  UE przez  dane  państwo za

zgodą pozostałych państw, poprzez zawarcie wielostronnej umowy międzynarodowej, która

byłaby odwrotnością umowy akcesyjnej (actus contrarius). Niektórzy autorzy reprezentowali

natomiast  stanowisko,  że  jednostronne  wystąpienie  państwa  z  UE  jest  niedopuszczalne,

wobec  braku  stosownych  podstaw  prawnych.  Przeważał  jednak  pogląd,  że  wystąpienie

państwa  z  Unii  jest  dopuszczalne,  jako  wynikające  z  jego  suwerenności.  Wobec  braku

podstaw prawnych w prawie unijnym (wspólnotowym) odwoływano się do powszechnego

prawa  międzynarodowego  publicznego,  a  ściślej  do  Konwencji  wiedeńskiej  o  prawie

traktatów.10 Potencjalne możliwości skorzystania z tej drogi były jednak nader ograniczone i

sprowadzałyby się do skrajnych, wyjątkowych sytuacji.11 

Dyskusje doktrynalne na ten temat ożywiły się w połowie pierwszej dekady XXI w. w

toku  procedury  ratyfikacji  Traktatu  ustanawiającego  Konstytucję  dla  Europy  (Traktatu

konstytucyjnego).12 Rozważane  były  wówczas  m.in.  następstwa  odmowy  ratyfikacji  tego

8 Por. A. Wyrozumska, Withdrawal from the Union, w: H.-J. Blanke, S. Mangiameli (red.) The European Union
after Lisbon, Berlin, Heidelberg 2012, s. 343 i n.; A. Wyrozumska, Article 50 [Woluntary Withdrawel from the
Union], w:   H.-J. Blanke, S. Mangiameli (red.) The Treaty on European Union (TEU). A Commentary, Berlin,
Heidelberg 2013, s. 1385 I n.

9 Por. A. Wyrozumska, Article 50, op.cit., s. 1388 i n.

10 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23 maja 1969 r., Dz.U., 1990, Nr 74, poz. 439.

11 Por. A. Wyrozumska, Article 50, op.cit., s. 1399 i n. 
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traktatu  w  jednym  lub  kilku  państw  członkowskich.  Jednym  ze  sposobów  rozwiązania

grożącego w takiej sytuacji konfliktu konstytucyjnego mogłoby być dobrowolne wystąpienie

takiego państwa (czy państw) i umożliwienie pozostałym członkom UE dalszej integracji.

Państwu opuszczającemu Unię mógłby zostać zagwarantowany szczególny, uprzywilejowany

status  państwa  stowarzyszonego.  Omawiany  scenariusz  był  rozważany  na  wypadek  weta

któregoś z państw „peryferyjnych”; wymieniano w tym kontekście Zjednoczone Królestwo,

Polskę  lub  Czechy.  Nie  był  natomiast  brany  pod  uwagę  sprzeciw  wobec  Traktatu

konstytucyjnego  w  samym  centrum  UE.  Wyniki  referendów  we  Francji  i  Niderlandach

doprowadziły  do  przerwania  procesu  ratyfikacji,  a  tym samym  zakończenia  rozważań  na

temat wystąpienia z Unii w omawianym kontekście.

7.

Przepis dopuszczający wystąpienie państwa członkowskiego z UE i określający tryb

tego przedsięwzięcia  został  zamieszczony w art.  I-60 Traktatu konstytucyjnego.  Po fiasku

wejścia w życie tego traktatu, omawiany przepis, jedynie ze zmianami redakcyjnymi, został

wyrażony w Traktacie lizbońskim jako art. 50 TUE.

Zamieszczenie tego przepisu w traktacie było podyktowane względami formalnymi i

merytorycznymi. Od strony formalnej, chodziło o unormowanie w prawie pierwotnym całości

problematyki  członkostwa  w  Unii:  od  jego  początku  (przystąpienia  do  UE)  do  jego

ewentualnego końca (wystąpienia z UE). Większe znaczenie miały względy merytoryczne.

Traktat  konstytucyjny  zawierał,  jak  wiadomo,  wiele  przepisów upodobniających  Unię  do

państwa federalnego. Niektóre z tych przepisów zostały usunięte z tekstu TUE, ale także i ten

traktat zwiększał stopień integracji państw członkowskich. Art. 50 TUE stał się w tej sytuacji

swoistą przeciwwagą dla tendencji federalistycznych. Możliwość wystąpienia państwa z Unii

podkreśla charakter Traktatu jako umowy międzynarodowej suwerennych państw.13 

W świetle art. 50 TUE proces opuszczenia UE przez państwo członkowskie miałby

przebiegać w kilku etapach, przy czym nie wszystkie z nich musiałyby się uaktualnić. 

Pierwszym  etapem  byłoby  podjęcie  przez  państwo  członkowskie  decyzji  o

wystąpieniu  z  Unii  (art.  50  ust.  1  TUE).  Decyzja  ta  miałaby być  podjęta  przez  państwo

„zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi”. Zwrot ten należy rozumieć jako odesłanie

do porządku prawnego danego państwa, ale niekoniecznie do samej konstytucji,  ponieważ

12 Por. S. Biernat,  Możliwe następstwa odmowy ratyfikacji  Traktatu Konstytucyjnego przez jedno lub kilka
państw członkowskich, [w:] Konstytucja dla Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej, S. Dudzik (red.),
Zakamycze 2005, s. 473 i n.

13 Por. A. Wyrozumska, Article 50, op.cit., s. 1414 i n.
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występowanie  z  UE  nie  musi  być  unormowane,  i  z  reguły  nie  jest,  bezpośrednio  w

konstytucjach.14 Instytucje unijne, w tym Trybunał Sprawiedliwości, nie mają kompetencji do

kontrolowania, czy decyzja, o której mowa w art. 50 ust. 1 TUE, została podjęta prawidłowo.

Ewentualne wątpliwości powinny być rozstrzygane zgodnie z procedurami krajowymi. 

Skutkiem podjęcia omawianej decyzji nie jest jednak wystąpienie państwa z Unii, jak

na  to  mogłoby  wskazywać  sformułowanie  traktatowe.  Jest  to  jedynie  –  w świetle  prawa

unijnego - sformułowanie zamiaru dokonania takiego kroku. Ten zamiar powinien być przez

państwo notyfikowany Unii Europejskiej reprezentowanej przez Radę Europejską. W istocie,

wtedy  rozpoczyna  się  właściwa  procedura  opuszczania  UE.  Głównym  składnikiem  tej

procedury są negocjacje Unii Europejskiej i występującego państwa. Ich przedmiotem jest

ustalenie  warunków  wystąpienia  państwa  i  ramy  jego  przyszłych  stosunków  z  Unią.

Negocjacje  są  prowadzone  na  podstawie  wytycznych  Rady  Europejskiej,  stosownie  do

procedury unormowanej w art. 218 ust. 3 TFUE.15  Należy przyjąć, że prowadzenie w dobrej

wierze negocjacji zmierzających do zawarcia wskazanej umowy jest obowiązkiem zarówno

UE, jak i zainteresowanego państwa. Z tej procedury strony nie mogłyby zrezygnować, nawet

w drodze  zgodnych  oświadczeń  woli.  Negocjacje  mają  doprowadzić  do zawarcia  umowy

międzynarodowej przez Unię reprezentowaną przez Radę i przez państwo występujące z Unii.

Rada decyduje większością kwalifikowaną i po uzyskaniu zgody rlamentu Europejskiego. 

Trzeba odnotować brak symetrii między traktatem akcesyjnym a umową o warunkach

wystąpienia  państwa  z  UE.16 Traktat  akcesyjny  jest  umową  zawieraną  przez  państwa

członkowskie z państwem przystępującym do Unii i ma rangę unijnego prawa pierwotnego.

Umowa  o  wystąpieniu  jest  natomiast  umową  międzynarodową  Unii  z  państwem

występującym z UE,17 znajdującą się w hierarchii źródeł prawa poniżej prawa pierwotnego. 

Niewyjaśnioną  jeszcze  kwestią,  wobec  braku  dotychczasowej  praktyki,  jest  to  czy

omawiana umowa byłaby tzw. umową mieszaną, tzn. czy jej stronami byłyby (oprócz UE i

państwa występującego) także pozostałe państwa członkowskie.18  Brzmienie art.  50 TUE,

14 Por. Z. Cieślik, op.cit., s. 114.

15 Wyrozumska, Article 50, op.cit., s. 1407 i n.; A. Łazowski, Be careful what you wish: procedural parameters 
of EU withdrawal, w: C. Closa (red.), Troubled Membership: Dealing with Secession from a Member State and 
Withdrawal from the European Union, Cambridge 2016 (w druku), s. 4 i n.

16 Por. A. Wyrozumska, Article 50, op.cit., 1408.

17 Por. A. Łazowski, Be careful, op.cit., s. 3-4.  

18 Por.  M.  Niedźwiedź, Umowy  międzynarodowe  mieszane  w  świetle  prawa  Wspólnoty  Europejskiej,
Warszawa 2004.
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normującego procedurę negocjowania i  zawierania tej  umowy na to nie wskazuje.  Można

jednak  założyć,  że  treść  umowy  Unii  z  państwem  opuszczającym  tę  organizację  będzie

dotyczyć  także  zagadnień  należących  do  kompetencji  poszczególnych  państw

członkowskich.19 Przyjęcie,  że umowa, o której mowa w art.  50 ust.  2 TUE, miałaby być

umową mieszaną wpłynęłoby znacząco na całą konstrukcje prawną, a także miałoby poważne

konsekwencje  praktyczne.  Wymaganie  ratyfikacji  umowy  przez  wszystkie  państwa

członkowskie wpłynęłoby na znaczne przedłużenie procedury nawet o kilka lat.20

Stosownie  do  art.  50  ust.  3  TUE traktaty  przestają  mieć  zastosowanie  do  danego

państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu. Oznacza to, że z tym dniem ustaje

członkostwo w UE. Z omawianego  przepisu  wynika  również,  że  zasadniczo negocjacje  i

zawarcie oraz wejście w życie umowy powinny się zamknąć w ciągu dwóch lat. Jednak Rada

Europejska  może  jednomyślnie  w  porozumieniu  z  danym  państwem  podjąć  decyzję  o

przedłużeniu  tego  okresu.  Jak  się  zdaje,  potrzeba  przedłużenia  czasu  przeznaczonego  na

negocjacje może okazać się raczej regułą, niż wyjątkiem. Okres dwóch lat wydaje się bowiem

zbyt  krótki  jak na ilość i  wagę problemów wymagających  unormowania  w negocjowanej

umowie międzynarodowej. Wykładnia językowa mogłaby wskazywać, że przedłużenie tego

okresu  może  nastąpić  tylko  raz.  Wykładnia  celowościowa  przemawiałaby  jednak  za

dopuszczalnością  kolejnego  przedłużenia  czasu  przewidzianego  na  zawarcie  umowy i  jej

wejście w życie.   

Według art.  50 ust.  3  TUE, jeżeli  w okresie  dwóch lat  od notyfikacji,  nie  nastąpi

wejście  w  życie  omawianej  umowy,  ani  nie  zostanie  przedłużony  czas  przeznaczony  na

negocjacje,  członkostwo  danego  państwa  w  UE  ustaje.  Analogicznie  należy  przyjąć,  że

traktaty  przestają  obowiązywać  wobec danego państwa po upływie  przedłużonego  okresu

przeznaczonego  na  zawarcie  umowy,  jeśli  w  tym  czasie  do  jej  zawarcia  nie  dojdzie.  W

opisywanych sytuacjach nastąpiłoby jednostronne wystąpienie państwa z Unii.

Art. 50 ust. 4 TUE rozstrzyga, że występujące państwo nie bierze udziału w obradach i

podejmowaniu  decyzji  Rady Europejskiej  i  Rady w sprawach dotyczących  tego  państwa,

podejmowanych  na  podstawie  art.  50  TUE.  W  pozostałych  sprawach,  jak  również  w

działalności innych instytucji czy organów unijnych, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego,

do czasu wystąpienia z UE, dane państwo zachowuje pełne prawa członkowskie.

19 Por. A. Łazowski, Be careful, op.cit., s. 3, 11-12.

20Tamże , s. 12
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W przedstawionym wyżej  kontekście unormowań zawartych w art.  50 TUE należy

rozpatrywać problemy związane z ewentualnym wystąpieniem Polski z Unii Europejskiej.

8.

Nasuwa  się  spostrzeżenie,  że  w  przywołanych  wyżej  wypowiedziach  doktryny,

konsekwencje  wystąpienia  z  UE  dla  polskiego  porządku  konstytucyjnego  i  prawnego

prezentowane były w sposób uproszczony. W literaturze w omawianym kontekście mówi się

np.  o  powrocie  kompetencji  przekazanych  przez  państwo,21 o  przywróceniu  pierwotnego

znaczenia i zakresu stosowania Konstytucji oraz poddaniu sprawowania władzy publicznej –

w zakresie dotychczasowych kompetencji organizacji lub organu międzynarodowego – nie

tylko  normom  materialnoprawnym,  ale  również  organizacyjnym  polskiej  ustawy

zasadniczej,22 albo  o  przywracaniu  pierwotnego  i  „naturalnego”  zakresu  władztwa

państwowego.23 W świetle powyższych wypowiedzi następstwa wystąpienia z UE rysują się

jako proste odwrócenie skutków akcesji do Unii i stanu podlegania prawu unijnemu albo jako

restytucja wcześniejszego porządku normatywnego. W rzeczywistości sprawa jest znacznie

bardziej  skomplikowana.   W rozważaniach  nie  bierze  się  bowiem pod  uwagę  głębszych

uwarunkowań i skutków podjęcia, a zwłaszcza zrealizowania, decyzji o wystąpieniu z UE. 

Decyzję tę należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście zasad ustrojowych RP.

Trybunał Konstytucyjny sformułował jeszcze przed akcesją na podstawie uogólnienia norm

zawartych w preambule oraz art. 9, art. 90 i 91 konstytucyjną zasadę przychylności procesowi

integracji  europejskiej  i  współpracy  między  państwami.24 Zasada  ta  była  aksjologicznym

wsparciem przystąpienia  Polski  do  Unii.   Decyzja  o  wystąpieniu  z  UE jest  niewątpliwie

krokiem  w  przeciwnym  kierunku  wobec  omawianej  zasady.  Problemów  konstytucyjnych

związanych z wystąpieniem z Unii nie można zatem sprowadzać do wąskich technicznych

aspektów  proceduralnych,  ale  należy  je  konfrontować  z  wartościami  ustrojowymi.

Niewątpliwie,  opuszczenie  UE  nie  może  być  uznane  za  działanie  przychylne  integracji

europejskiej. Jest to krok w kierunku osłabienia integracji. 

21 Por. A. Wyrozumska, Ratyfikacja traktatu, op.cit., s. 90

22 Por. K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji, op.cit., s. 242

23 Por. M. Dobrowolski, op.cit., s. 167.  Cudzysłów w tekście cytowanego autora. 

24 Por.  np. wyroki z 27 maja 2003 r., sygn. K 11/03, OTK ZU nr 5A/ 2003, poz. 43; z  24 listopada 2003 r.,
sygn. K 26/03,  OTK ZU nr 9A/2003, poz. 95; z 11 maja 2005 r., sygn. K 18/04, nr 5A/2005, poz. 49 i inne. Por.
o tym S. Biernat, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
w: S. Biernat, S. Dudzik (red.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
Warszawa 2011, s. 79 i n. 
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Oczywiście  omawianej  zasady  konstytucyjnej  nie  można  rozumieć  jako  nakazu

pozostawania w strukturach europejskich niezależnie od wszelkich okoliczności i w każdych

warunkach,  a  zatem  także  jako  zakazu  wystąpienia  z  UE.  Niemniej  jednak  z  zasady

przychylności  dla  integracji  europejskiej  wynika  obowiązek  dokładnego  uzasadnienia

zamiaru  wystąpienia  z  Unii,  niedyktowanego  wyłącznie  względami  czysto  politycznymi,

zwłaszcza doraźnymi. Usprawiedliwieniem dla takiego przedsięwzięcia powinno być zatem

powołanie  się  na  inną  zasadę  konstytucyjną,  która  przeważyłaby  nad  omawiana  zasadą.

Ogólne  odwołanie  się  do  zasady  suwerenności,  bez  przeprowadzenia  szczegółowej

argumentacji nie byłoby wystarczające. 

9.

Jak już zostało powiedziane  przy omawianiu art. 50 ust. 3 TUE, opuszczenie  Unii

przez państwo członkowskie może nastąpić w dwojaki sposób: albo przez wejście w życie

umowy  międzynarodowej  zawartej  między  Unią  a  występującym  państwem  albo

jednostronnie, po bezskutecznym upływie dwóch lat przeznaczonych na zawarcie wskazanej

umowy lub po upływie czasu przedłużonego za zgodą obu stron). 

Nie została wyraźnie określona relacja między oboma sposobami opuszczenia UE na

podstawie  powołanego  przepisu.  W grę  wchodzą  różne  rozwiązania.  Po  pierwsze  można

przyjąć,  że  są  to  sposoby  równorzędne  i  wybór  między  będzie  zależeć  w  konkretnych

sytuacjach od woli zainteresowanego państwa i Unii. Po drugie, wychodząc z założenia, że

państwo członkowskie, poprzez podjęcie decyzji o zamiarze opuszczenia UE realizuje swoje

suwerenne  prawa,  zasadniczym  sposobem byłoby  jednostronne  wystąpienie.  Wreszcie  po

trzecie,  możliwe  jest  uznanie,  że  podstawowym  sposobem  wystąpienia  z  Unii  byłoby

zawarcie umowy z UE określającej warunki tego wystąpienia i ustalającej późniejsze relacje

byłego państwa członkowskiego z Unią. 

Opowiedzenie  się  za  jedną  z  przedstawionych  możliwości  jest  obecnie  czysto

hipotetyczne. Nie bez znaczenia pozostaje, czy przeprowadza się analizę art. 50 TUE osobno,

czy  też  ujmuje  się  ten  przepis  w  szerszym  kontekście  normatywnym  i  aksjologicznym.

Omawiany przepis traktatowy, interpretowany w izolacji, mógłby prowadzić do konkluzji, że

podstawowy charakter miałoby jednostronne wystąpienie państwa z UE. Zawarcie umowy z

Unią  byłoby  zatem  pewną  dodatkową  możliwością,  z  której  można,  ale  nie  trzeba

skorzystać.25 

25 Takie założenie przyjmowali twórcy projektu zmiany Konstytucji w 2011 r. Por. Z. Cieślik, op.cit., s. 116-
117, 119.
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10.

Do  innych  wniosków  prowadzi  natomiast  ocena  sposobów  opuszczenia  UE  z

uwzględnieniem ogólniejszych zasad rządzących członkostwem państw w Unii.  Chodzi  tu

zwłaszcza o zasadę lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich (art.  4 ust.  3 TUE).

Zasada  ta  odnosi  się  do  współpracy  państw  należących  do  UE,  ale  powinna  znaleźć

zastosowanie także w sytuacji nietypowej, jaką jest procedura opuszczania Unii przez któreś z

państw.26  Wychodząc  z  tego  założenia  należy  stwierdzić,  że  konsensualny  sposób

wystąpienia  z  UE  byłby  podstawowym  sposobem  opuszczania  tej  organizacji27.  Stosując

spotykane  w  literaturze  porównanie  występowania  państwa  członkowskiego  z  Unii  do

rozwodu, można zatem stwierdzić,  że niewątpliwie preferowany powinien być „rozwód za

porozumieniem stron.”  

Poza względami  zasadniczymi,  za takim stanowiskiem przemawiają  także  względy

pragmatyczne.  Zawarcie  umowy międzynarodowej  pozwoli  na  w miarę  uporządkowane  i

harmonijne ustalenie trybu i warunków opuszczania UE i ram dalszych stosunków między

dawnym państwem członkowskim, a Unią i  pozostającymi  w niej  państwami.  Możliwości

takich nie stwarza jednostronne opuszczenie Unii.  

Stosownie  do  art.  50  ust.  2  TUE  przedmiotem  umowy  miałyby  być  „warunki

wystąpienia uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią”. Jakkolwiek w art. 50

jest mowa o „umowie” w liczbie pojedynczej, to nie można wykluczyć, że w praktyce będzie

to kilka umów, z protokołami i załącznikami. Sformułowanie traktatowe wyznacza podział

materii  umowy na dwie  części.  Pierwszą  część  stanowiłoby uregulowanie  harmonogramu

stopniowego ograniczania czy  „wygaszania” praw i obowiązków państwa występującego w

relacji  do  Unii  jako całości  oraz  pozostałych  państw członkowskich,  a  także  obywateli  i

innych podmiotów prawa z państwa opuszczającego Unię i z państw pozostałych. Będzie to

niewątpliwie obszerna, różnorodna i skomplikowana problematyka. Niezbędne będzie m.in.

precyzyjne sformułowanie przepisów przejściowych dotyczących setek kwestii, w tym także

np. rozliczania wykorzystywanych w trakcie występowania z UE funduszy strukturalnych,

albo warunków dalszego korzystania przez obywateli Unii (byłych i obecnych) ze swobód

rynku wewnętrznego. Druga część umowy obejmuje „ramy przyszłych stosunków z Unią”,

czyli  unormowanie położenia dawnego państwa członkowskiego już po opuszczeniu UE i

26 Por. A. Wyrozumska, Article 50, op.cit., s. 1414.

27 Por. A. Łazowski, EU Withdrawal: Good Business for British Business ? European Public Law, 2016, s. 116.
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zakończeniu  okresów  przejściowych.  Jest  to  więc  uregulowanie  docelowego  kształtu

stosunków Unii z danym państwem. 

Status  byłego  państwa  członkowskiego  w  relacjach  z  Unią  i  państwami

członkowskimi  może  być,  w  świetle  omawianej  hipotetycznej  umowy  międzynarodowej,

określony w sposób bardzo zróżnicowany. Kwestii tej nie przesądza art. 50 TUE. Nie może to

dziwić,  gdyż  przewidziana  procedura  jest  potencjalnie  nastawiona na  różne  sytuacje.  Jest

oczywiste,  że  pozycja  państwa  po  opuszczeniu  UE będzie  odbiegać  od   statusu  państwa

członkowskiego,  czyli,  że  powiązania  będą  luźniejsze  niż  poprzednio.  Poszczególne

wchodzące w grę możliwości można z grubsza uszeregować według kryterium „bliskości”

stosunków dawnego członka z Unią i pozostałymi państwami członkowskimi.28  

Tak więc, jest potencjalnie możliwe, że dawne państwo członkowskie przystąpiłoby

do  stowarzyszenia  EFTA  i  zostało  stroną  umowy  o  utworzeniu  Europejskiego  Obszaru

Gospodarczego. Miałoby ono więc status analogiczny m.in. do Norwegii.  Inną opcją byłoby

zawarcie  umowy normującej  stosunki  między  Unią  a  danym  państwem członkowskim w

różnych dziedzinach, na wzór porozumień ze Szwajcarią.  Kolejną możliwością jest zawarcie

umowy  stowarzyszeniowej,  np.  zbliżonej  do  dawnych  Układów  Europejskich.  Wreszcie,

stosunki  między dawnym państwem członkowskim,  a Unią mogłaby normować umowa o

współpracy, nieosiągająca pułapu umowy stowarzyszeniowej.

Treść  omawianej  umowy,  a  więc  sposób  i  harmonogram  opuszczania  Unii,  jak

również  wybór  między  wskazanymi  wyżej  możliwościami  ukształtowania  przyszłych

stosunków UE z dawnym państwem członkowskim, będzie zależał  od zgodnej woli  stron,

przy czym Unia reprezentuje także interesy państw członkowskich. Można przewidzieć, że

ustalenie treści umowy byłoby procesem żmudnym i czasochłonnym, ze względu na ilość i

stopień skomplikowania problemów do rozwiązania, jak również ich ekonomiczną, społeczną

i  polityczną  wagę.  Stroną  silniejszą  w  negocjacjach  prowadzących  do  zawarcia  umowy

byłaby  niewątpliwie  strona  unijna  i  to  ona  stawiałaby  zapewne  warunki  państwu

opuszczającemu Unię. Można się spodziewać, że realny układ sił i interesów między stronami

negocjowanej  umowy  zależałby  od  potencjału  politycznego  i  ekonomicznego  państwa

opuszczającego  Unię,  a  także  od  powodów,  które  skłaniają  państwo  do  podjęcia  tak

radykalnego kroku. 

Niekiedy u źródła decyzji o opuszczeniu Unii znajdowałby się trwały i zdecydowany

brak akceptacji dla rodzaju i rozmiaru obowiązków członkowskich, zwłaszcza o charakterze

28 Por. A. Łazowski, Be careful, op.cit., s. 7 i n.; tenże EU Withdrawal, op.cit, s. 119 i n.
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finansowym, jakie spoczywają na danym państwie. Kiedy indziej, omawiana decyzja byłaby

przejawem generalnej dezaprobaty dla stanu stosunków w UE i kierunku jej rozwoju. Decyzja

o  wystąpieniu  z  Unii  mogłaby  być  motywowana  wewnętrznymi  względami  politycznymi

danego  państwa,  np.  zwycięstwem  wyborczym  partii  o  programie  izolacjonistycznym  i

niechęcią do idei integracji europejskiej.

Jak wiadomo,  traktaty unijne nie  przewidują wydalenia  państwa członkowskiego z

Unii wbrew jego woli. Nie można jednak wykluczyć, że sytuacja polityczna, społeczna czy

gospodarcza  w  danym  państwie  przestałaby  być  aprobowana  przez  inne  państwa

członkowskie, a próby naprawienia niekorzystnego stanu rzeczy nie przyniosłyby pożądanego

skutku. Wówczas można byłoby sobie wyobrazić naciski na dane państwo, aby wystąpiło ono

z UE, w zamian za obietnicę korzystnego uregulowania przyszłych stosunków.

Niewątpliwie,  wystąpienie  państwa  członkowskiego  osłabiałoby  Unię.  Wydaje  się

zatem,  że  Unia  i  państwa,  które  reprezentuje,  nie  byłyby  skłonne  przyznawać  państwu

opuszczającemu Unię uprzywilejowanego statusu, który polegałby na zwolnieniu z pewnych

obowiązków członkowskich,  w tym zwłaszcza finansowych, przy pozostawieniu natomiast

praw.  Realizacja  koncepcji  „częściowego  członkostwa”,  czy  „Europa  à  la  carte”  przy

wykorzystaniu procedury występowania z Unii nie wydaje się zatem prawdopodobna.29 

Umowa międzynarodowa określająca status państwa, które wystąpiło z UE, będzie

przewidywać  związanie tego państwa w pewnym stopniu prawem unijnym, bezpośrednio lub

pośrednio. Rodzaj i zakres tego związania  wyznaczałyby pozycję danego państwa vis à vis

Unii  i  różnicę  wobec  statusu  państwa  członkowskiego.  Równolegle  z  postępującymi

negocjacjami  mogłoby się  odbywać  dostosowanie  porządku prawnego państw do nowych

warunków.

        11.

         Negocjacje, o których mowa w art. 50 ust. 2 TUE, miałyby być prowadzone w ramach

procedury po notyfikacji  decyzji  państwa o wystąpieniu  z  UE.  Należy jednak odnotować

pewien rodzaj negocjacji, o innym charakterze. Chodzi tu o odbywające się w ramach Unii

Europejskiej dyskusje i podejmowane rozstrzygnięcia, o bardziej politycznym niż prawnym

charakterze, zmierzające do powstrzymania danego państwa od zamiaru wystąpienia z UE.

Taka sytuacja wystąpiła w latach 2015- 2016.30  Premier Wielkiej Brytanii David Cameron

29 Por. A. Wyrozumska, Article 50, op.cit., s. 1409.

30 Por.  P. J. Cardwell, The ‘hokey cokey’ approach to EU membership: legal  options for the UK and EU,
Journal of European Public Policy, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2016.1174528
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przedstawił na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2015 r.,  a następnie w liście do

Przewodniczącego Rady Europejskiej w listopadzie 2015 r. zarys reform Unii, które uznał za

niezbędne  dla  przekonania  wyborców  Zjednoczonego  Królestwa  do  głosowaniu  za

pozostaniem w UE w zapowiedzianym referendum.  W konkluzjach Rady Europejskiej  po

szczycie w dniach 18-19 lutego 2016 r. zostały zamieszczone: a)  decyzja szefów państw lub

rządów,  zebranych  w  Radzie  Europejskiej,  dotycząca  nowego  porozumienia  dla

Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej; b) oświadczenie zawierające projekt

decyzji Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących skutecznego zarządzania unią

bankową i skutkami dalszej integracji strefy euro, która to decyzja zostanie przyjęta w dniu, w

którym decyzja określona w lit. a) stanie  się skuteczna.31 Proponowane przez Zjednoczone

Królestwo i zaaprobowane kierunkowo przez Radę Europejską reformy UE miałyby dotyczyć

czterech  obszarów:  zarządzanie  gospodarcze,  konkurencyjność,  suwerenność  oraz

świadczenia społeczne i swobodny przepływ.  

Można się zastanawiać, czy opisany sposób postępowania i łagodzenia konfliktów dla

zapobieżenia opuszczeniu Unii zastosowany w relacjach UE ze Zjednoczonym Królestwem

mógłby być powtarzany w przyszłości w odniesieniu do innych państw. Nie wydaje się, by

stało  się  to  regułą.  Wysuwanie  ultimatum  przez  jedno  z  państw  oraz  ustępstwa  Unii

(pozostałych państw)  mogłyby się okazać niebezpieczne dla spoistości UE. W ostateczności,

sposób  postępowania  zależałby  zapewne  od  pozycji  danego  państwa  w  ramach  całej

organizacji. Można przypuszczać, że znaczenie Polski w Unii i jej siła przetargowa byłyby w

omawianym kontekście znacznie mniejsze niż Zjednoczonego Królestwa. 

12.

Należy z kolei rozważyć drugi sposób opuszczenia UE: jednostronne wystąpienie z

niej przez państwo członkowskie.32 Wystąpienie takie następowałoby bez ustalenia z Unią i

pozostałymi  państwami  członkowskimi  warunków,  na  których  miałoby  się  odbywać

opuszczenie UE oraz skutków, jakie miałoby wywoływać. W istocie, omawiany tu sposób

opuszczenia Unii odpowiadałby więc spotykanym w literaturze i przytoczonym już wcześniej

wizjom „powrotu”, czy „przywrócenia” organom państwowym kompetencji, które w czasie

31 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/pl/pdf

32 Por. A.  Łazowski,   Unilateral withdrawal from the EU: realistic scenario or a folly? ,  Journal of European
Public Policy, 2016, http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2016.1174529
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członkostwa  w UE były przekazane tej organizacji.33 Warto rozważyć, na czym omawiane

przedsięwzięcie miałoby polegać i jakie byłyby jego konsekwencje.  

Najkrócej  można  stwierdzić,  że  następstwem  jednostronnego  wystąpienia  państwa

członkowskiego z Unii bez ustalenia, na jakich warunkach miałoby się to odbywać, byłoby to,

że przestałoby go wiązać prawo unijne, czy szerzej: acquis communautaire czyli cały dorobek

prawny przejęty wraz z przystąpieniem do UE oraz narosły już w okresie członkostwa. Do

obowiązków państw członkowskich należy, jak wiadomo, wykonywanie zadań wynikających

z prawa unijnego. Wystąpienie państwa z Unii  oznaczałoby ustanie tych  obowiązków, ale

ponadto,  powodowałoby  ustanie  praw i  obowiązków wynikających  z  prawa  unijnego  dla

podmiotów prawa powiązanych (w różny sposób) z  państwem występującym z UE.

Z opuszczeniem państwa z Unii wiązałoby się nie tylko zakończenie obowiązywania i

stosowania  w  tym  państwie  norm prawa  unijnego,  ale  także  konieczność  „oczyszczenia”

prawa krajowego z licznych przepisów związanych z członkostwem w UE, np. z nawiązań do

aktów prawa unijnego, a także z rozmaitych powiązań organizacyjnych i proceduralnych z

instytucjami unijnymi oraz organami innych państw członkowskich.

Niewątpliwie,  wystąpienie  z  Unii  spowodowałoby  poważne  luki  w  krajowym

porządku prawnym. Całe obszary obowiązującego prawa zostały przecież ukształtowane pod

bezpośrednim  lub  pośrednim  wpływem  prawa  unijnego.  Dotyczy  to  obecnie  wszystkich

gałęzi  prawa,  zarówno  publicznego,  jak  i  prywatnego,  w tym również  tych  gałęzi,  które

jeszcze  stosunkowo niedawno wydawały się  niepodatne  na europeizację,  np.  prawo karne

materialne, rodzinne czy spadkowe. Luki wystąpiłyby zwłaszcza w materiach normowanych

tysiącami  rozporządzeń  unijnych.  Nie  byłoby  natomiast  zasadniczo  wymagane  uchylanie

przepisów  prawa  materialnego  zawartych  w  ustawach  implementujących  dyrektywy.

Odpadłoby jedynie ich „unijne pochodzenie”, co mogłoby wywołać konieczność dokonania

pewnych zmian ustawowych.

Poważne komplikacje spowodowałoby wygaśnięcie w stosunku do Polski setek umów

międzynarodowych  zawartych  przez  Unię  z  państwami  trzecimi  i  organizacjami

międzynarodowymi. 34 

Daleko  idące  byłyby  konsekwencje  wystąpienia  z  UE  dla  obywateli  polskich.

Straciliby oni status obywateli Unii i związane z tym prawa proklamowane traktatowo, w tym

zwłaszcza prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw

33 Por. prace powołane w przypisach 21 do 23.

34 Por. A. Łazowski, EU Withdrawal, op.cit, s. s. 126 i n. 
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członkowskich. Przestałyby obowiązywać wobec obywateli polskich uprawnienia wynikające

z przynależności do strefy Schengen. Obywatele i inne podmioty prawa podlegające prawu

polskiemu straciliby możliwość korzystania z podstawowych swobód rynku wewnętrznego:

przepływu  towarów,  osób  usług  i  kapitału  (art.  26  ust.  2  TFUE),  jak  również  z  innych

uprawnień  wynikających  z  pierwotnego  i  pochodnego  prawa  unijnego.  Odpadłaby

dopuszczalność  powoływania  się  wobec  danego  państwa  na   postanowienia  Karty  Praw

Podstawowych  (por.  art.  51  ust.  1  Karty).  Konsekwencje  opuszczenia  UE  przez  Polskę

dotknęłyby  także  obywateli  i  innych  podmiotów  prawa  z  innych  państw  członkowskich,

realizujących w Polsce swoje prawa wynikające z prawa unijnego. Po wystąpieniu z Unii

Europejskiej  przestałyby  obowiązywać  przepisy  stwarzające  podstawy  prawne  dla

przyznawania  korzyści  finansowych,  np.  płatności  bezpośrednich  dla  rolników,  a  także

świadczeń z unijnych funduszy strukturalnych.  

Utraciłyby  moc  obowiązującą  wobec  państwa  opuszczającego  Unię  przepisy

ustanawiające  unię  celną.  Poważne  konsekwencje  wynikające  z  zakończenia  mocy

obowiązującej  prawa  unijnego  dotknęłyby  w  wielu  obszarach  instytucje  finansowe  i

przedsiębiorstwa innych rodzajów. 

Zarysowana  powyżej  wizja  następstw  opuszczenia  UE  przez  Polskę,  jakkolwiek

dalece  niepełna,  może  się  wydać  apokaliptyczna.  Jest  ona  jednak  uzasadniona,  bowiem

jednostronne  wystąpienie  z  Unii  bez  ustalenia  warunków,  w  jakich  ma  się  to  odbyć,

oznaczałoby  zerwanie  więzów  prawnych  z  Unią,  z  trudnymi  do  zaakceptowania  tego

konsekwencjami.  Państwo,  które  opuściłoby  Unię  w  taki  sposób,  stałoby  się  podmiotem

zewnętrznym, o mniej sprecyzowanych powiązaniach z Unią, niż państwa stowarzyszone, czy

państwa  sąsiadujące  (art.  8  TUE).  W  istocie,  stosunki  prawne  z  Unią  byłego  państwa

członkowskiego  wynikałyby  wyłącznie  z  jego  przynależności  do  Światowej  Organizacji

Handlu (WTO). 

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że jednostronne wystąpienie z UE, jakkolwiek

przewidziane w traktacie,  nie  może być  traktowane jako podstawowy sposób opuszczenia

Unii, co więcej, nie powinno być w ogóle brane pod uwagę jako realistyczne rozwiązanie.35

13.

Przedstawione rozwiązania prawa unijnego i ich hipotetyczne następstwa pozwalają na

głębszą analizę przedstawionych wyżej konstrukcji prawa polskiego dotyczących wystąpienia

35 Por. A. Łazowski, Unilateral withdrawal, op.cit., nazywa takie rozwiązanie „głupotą” (folly).
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Polski  z  UE.  Chodzi  tu  o  ustawę  o  umowach  międzynarodowych  oraz   niezrealizowany

projekt zmiany Konstytucji RP. 

W omówionej wyżej ustawie o umowach międzynarodowych oraz w projekcie zmiany

Konstytucji  zostały  unormowane  procedury  podejmowania  dwóch  rodzajów  decyzji  w

ramach złożonego procesu występowania z Unii: po pierwsze, decyzji o wystąpieniu z Unii

Europejskiej (art. 22a st. 1 i 2) oraz po drugie, decyzji o przedłużeniu okresu prowadzenia

negocjacji (art. 22a ust. 5 i 6). Zostały one już przewidziane w art. 50 TUE; odpowiednio w

ust. 1 i ust. 3. Warto dokonać charakterystyki tych decyzji i przyjrzeć się w tym kontekście

rozwiązaniom prawa polskiego, dotyczącym ich podejmowania.

W  decyzji  państwa  członkowskiego  o  wystąpieniu  z  UE,  a  ściślej  o  zamiarze

wystąpienia,  w świetle art. 50 ust. 1 i 2 TUE dominuje aspekt negatywny. Decyzja ta wyraża

bowiem  wyłącznie  wolę  państwa  opuszczenia  tej  organizacji.  Nie  ma  w  niej  natomiast

aspektu pozytywnego, tj. rozstrzygnięcia, jakie mają być następstwa opuszczenia UE, czyli

także jaki miałby być  ewentualnie  status  Polski po wystąpieniu.  Aspektu pozytywnego w

omawianej decyzji nie można byłoby odnaleźć z tego względu, że w czasie jej podejmowania

czy  notyfikowania  przyszłość  byłego  państwa  członkowskiego  byłaby  nieznana.  Przyszły

status zostałby ustalony dopiero później, jak już wspomniano, albo w wyniku zakończeniu

negocjacji i zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 TUE, albo – w razie niedojścia

do zawarcia umowy – w wyniku  jednostronnego wystąpienia z Unii (art. 50 ust. 3 RUE).

Można zauważyć, że podjęcie decyzji o wystąpieniu z UE miałaby niezwykle doniosłe

znaczenie,  o  dalekosiężnych  implikacjach  dla  przyszłości  Polski,  bowiem zmierzałoby do

odwrócenia  skutków  akcesji.  Decyzja  taka  byłaby  przy  tym  podejmowana  w warunkach

daleko posuniętej niepewności co do jej następstw.36 Omawianą sytuację można porównać do

skoku z wysokiego brzegu do rzeki, bez wiedzy, co się kryje pod powierzchnią wody.  

Druga  decyzja,  podejmowana  w  procesie  występowania  z  Unii  Europejskiej,

unormowana  w  ustawie  o  umowach  międzynarodowych,  dotyczy  zgody  na  przedłużenie

okresu przeznaczonego na negocjacje. Jest to niewątpliwie rozstrzygnięcie nader istotne w

hipotetycznej procedurze opuszczania UE. Nasuwa się jednak spostrzeżenie, że realnie rzecz

ujmując, trudno byłoby przypuszczać, aby Polska, w razie zdecydowania się na wystąpienie z

Unii  i  prowadzenie  negocjacji,  miała  rzeczywiście  wybór  między dwoma  równoważnymi

możliwościami, tj. czy zgodzić się na przedłużenie negocjacji, czy też takiej zgody odmówić.

W  istocie,  jak  już  zostało  powiedziane  wyżej,  opuszczenie  UE  bez  zawartej  umowy

36 Por. A. Łazowski, EU Withdrawal, op.cit, s. 127 i n.
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międzynarodowej,  o  której  mowa  w  art.  50  ust.  2  TUE,  byłoby  krokiem  nieomal

samobójczym.

W odniesieniu do obu omawianych tu decyzji ustawa o umowach międzynarodowych

zakłada  taką  samą  procedurę.  Decyzje  o  ratyfikacji  miałyby  być  podejmowane  przez

prezydenta za zgodą wyrażoną w ustawie. Wobec braku szczególnego unormowania, ustawy

byłyby uchwalane zwykłą większością głosów (art. 120 Konstytucji).  

W  ustawie  o  umowach  międzynarodowych  nie  znalazły  się  szczególne  przepisy

dotyczące trybu zawierania umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 50 ust. 2 TUE.

Należy zatem przyjąć, że również i ta umowa miałaby być zawierana na ogólnych zasadach

przewidzianych dla umów międzynarodowych w art. 89 Konstytucji, tj. za zgodą wyrażoną w

ustawie podjętej zwykłą większością głosów.  37 Nie jest jasne, jakie miejsce w procedurze

unormowanej w art. 50 TUE miałoby zajmować wypowiedzenie umowy międzynarodowej

ratyfikowanej za zgodą, o której mowa w art. 90 Konstytucji.  Stosownie do art. 22 ust. 2

ustawy o umowach międzynarodowych wypowiedzenie umowy miałoby być dokonywane po

uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie, a więc w trybie zwykłym, nie zaś kwalifikowanym.  

Była już o tym mowa, że inne rozwiązania przewidywał projekt ustawy o zmianie

Konstytucji z 2011 r. Decyzja o wystąpieniu z Unii, a także decyzja o przedłużeniu okresu

negocjacji  o warunkach opuszczenia  UE, miałyby być  podejmowane zgodnie z  procedurą

analogiczną  do  trybu  przystępowania  do  Unii  czyli  wzorowaną  na  art.  90  Konstytucji.

Jednakże,  omawiany  projekt  zmiany  konstytucji,  podobnie  jak  ustawa  o  umowach

międzynarodowych,  nie normował trybu zawierania umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 TUE.38 

14.

Rozwiązania ustawy o umowach międzynarodowych w omówionym wyżej zakresie

zasługują na ocenę krytyczną.  Istnieją bowiem poważne argumenty za tym, aby,  gdyby w

ogóle omawiana procedura miała być wszczynana, zgoda na podjęcie decyzji o wystąpieniu z

UE  była  wyrażona  w  trybie  kwalifikowanym,  tj.  analogicznym  do  tego,  jaki  został

przewidziany w art. 90 ust. 2 i 3 Konstytucji dla zawierania traktatu akcesyjnego do Unii. W

tym względzie na aprobatę zasługuje rozwiązanie z niezrealizowanego projektu Konstytucji.

Taki sam tryb powinien zostać przewidziany do zawarcia umowy, o której mowa w art. 50

ust. 2 TUE.

37 Por. Z. Cieślik, op.cit., s. 119

38 Tamże.
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Procedura  przewidziana  w  ustawie  o  umowach  międzynarodowych  świadczy  o

niedocenianiu wagi  rozstrzygnięć, jakie miałyby być hipotetycznie  dokonywane w procesie

opuszczania UE. Decyzje o wystąpieniu z Unii i o warunkach umowy, o której mowa w art.

50  ust.  2  TUE są  strategicznymi  rozstrzygnięciami,  odstępującymi  od   dotychczasowego

usytuowania Polski w europejskiej architekturze i wyznaczającymi los naszego państwa i jego

obywateli  na długie lata. Decyzje te powinny się zatem charakteryzować silną legitymacją

demokratyczną.  Legitymację  taką  zapewnia  procedura  analogiczna  do  tej,  jaka  została

przewidziana w art. 90 ust. 2 i 3 Konstytucji. Chodzi zatem o wymaganie uzyskania zgody w

ustawie,  uchwalonej  kwalifikowaną  większością  głosów  albo  w  drodze  ogólnokrajowego

referendum.

Z  dwóch  potencjalnych  sposobów  wyrażenia  zgody  stosownie  do  powołanego

przepisu  szczególne  znaczenie  przypada  ogólnokrajowemu  referendum.  Należałoby

postulować, aby w razie ewentualnego uruchomienia procedury występowania Polski z UE

zostały  przeprowadzone  dwa  referenda:  pierwsze  dotyczące  wystąpienia  z  Unii  i  drugie

dotyczące warunków ustąpienia i przyszłych ram stosunków z Unią. Taki postulat może się

na  pierwszy  rzut  oka  wydać  przesadny.  Należy  bowiem  przyznać,  że  forma  demokracji

bezpośredniej,  jaką  jest  referendum  ogólnokrajowe  ma  ograniczone  zastosowanie  i  nie

powinna  być  nadużywana.  Jednak  za  przedstawioną  tu  propozycją  przemawiają  poważne

racje.

Po pierwsze, należy jeszcze raz podkreślić wagę obu decyzji, dotyczących zagadnień o

żywotnym  znaczeniu  dla  państwa  oraz  jego  obywateli  i  o  dalekosiężnych  skutkach.

Zagadnienia  te  powinny  zostać  poddane  szerokiej  debacie  publicznej,  w  której  powinny

zostać zaprezentowane zarówno racje dla proponowanych rozstrzygnięć, jak i konsekwencje

wyborów, przed którymi zostałyby postawione osoby biorące udział w referendum. 

Po drugie, ponieważ obywatele wyrazili  w drodze referendum w 2003 r. zgodę na

przystąpienie Polski do UE, analogiczna procedura powinna zostać użyta dla ewentualnych

rozstrzygnięć o przeciwnych skutku.  

Po  trzecie,  obie  decyzje,  co  do  których  należałoby  wymagać  przeprowadzenia

referendów,  mają  niejednakową  treść.  Do  wyrażenia  woli  w  sposób  wiążący  prawnie

zostałyby przedstawione obywatelom różne zagadnienia. Pierwsza decyzja dotyczy samego

podjęcia tak radykalnego kroku, jakim jest wystąpienie z Unii. Druga określa, w jaki sposób

ten krok zostanie uczyniony i jakie będzie położenie Polski już po opuszczeniu UE. 

Po  czwarte,  między  dwoma  referendami  dotyczącymi  obu  wspomnianych  decyzji

upłynąłby zapewne okres co najmniej kilku lat, a w każdym razie wiele dłuższy niż dwa lata,
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przewidziane w art. 50 ust. 3 TUE.  Nie można wykluczyć, że w czasie między referendami

zmienią się okoliczności związane z powodami występowania z Unii, warunkami, na jakich ta

operacja miałaby się urzeczywistnić, jak i ogólnym kontekstem politycznym, społecznym czy

ekonomicznym. W tym miejscu można jedynie zasygnalizować problem, czy dane państwo

członkowskie  mogłoby  odwołać  swoją  decyzję  o  wystąpieniu  z  UE w trakcie  procedury

unormowanej  w art.  50 TUE i  czy  dla  skuteczności  przerwania  tej  procedury  wymagana

byłaby zgoda Unii.39

Kwestią  do  dyskusji  jest  być  to,  czy  podstawą  konstytucyjną  do  zarządzenia

referendów mógłby być art. 90 ust. 3 Konstytucji.  Należy się opowiedzieć za odpowiedzią

twierdzącą.  Opiera  się  ona  na  takiej  wykładni  powołanego  przepisu,  stosownie  do  której

wyrażanie zgody w formie referendum na zawarcie umowy międzynarodowej implikuje także

wyrażanie zgody w tej samej formie na decyzje, które można zakwalifikować jako mające

przeciwne skutki w stosunku do wcześniejszej umowy. Jeśliby jednak uznać, że proponowana

tu wykładnia Konstytucji nie jest przekonująca, to niewątpliwie decyzja o wystąpieniu z UE i

zaaprobowanie konsekwencji tego przedsięwzięcia należy do spraw o szczególnym znaczeniu

dla  państwa,  co  uzasadnia  przeprowadzenie  referendów  ogólnokrajowych  (art.  125

Konstytucji). 

15.

Powyższe  rozważania  miały  na  celu  wykazanie,  jak  skomplikowanym  procesem

byłoby wystąpienie Polski z Unii Europejskiej. Wynika z nich, że najważniejsze decyzje w

tym hipotetycznym procesie powinny być podejmowane bezpośrednio przez naród w drodze

referendum ogólnonarodowego.  Publiczna  debata  poprzedzająca  referenda  miałaby  służyć

uświadomieniu konsekwencji dokonywanego wyboru. 

Autor  niniejszego  opracowania  znalazł  się  (na  własne  życzenie!)  w niewygodnym

położeniu.  Z  jednej  strony,  rozważa  poważne  zagadnienia  polityczne  i  prawne,  a  także

analizuje  przepisy  prawa  unijnego  oraz  polskiego  ustanowione  dla  rozwiązywania  tych

zagadnień,  formułując  wnioski  de  lege  ferenda.   Z  drugiej  strony,  życzyłby  sobie,  aby

omawiane  przepisy nigdy nie musiały znaleźć zastosowania. 

39 Por. A. Wyrozumska, Article 50, op.cit., s. 1410, 1414; A. Łazowski, EU Withdrawal, op.cit, s. 127.
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