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Obywatele do piór: rozprawa o prawach podstawowych

Krótkie wprowadzenie
„Unia Europejska to coś więcej niż tylko duży wspólny rynek.
To także unia wspólnych wartości, określonych w traktatach i karcie praw
podstawowych. Obywatele oczekują od swoich rządów, że zapewnią one
sprawiedliwość, ochronę i uczciwość, w pełni przestrzegając przy tym praw
podstawowych i zasady praworządności. Wymaga to także wspólnych
działań na szczeblu europejskim, opierających się
na naszych wspólnych wartościach”
Jean-Claude Juncker
Przewodniczący Komisji Europejskiej
15 lipca 2014 roku, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,
swoje przemówienie inauguracyjne pt. „Nowy początek dla Europy: Mój program
na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych.
Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej” wygłosił ówczesny
kandydat (a obecnie przewodniczący) na przewodniczącego Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker. Przedstawił on w nim dziesięć priorytetów, nad realizacją
których zamierza pracować.
Jeden z nich poświęcony został sprawiedliwości i ochronie praw podstawowych,
pokazując, że wciąż stanowią one ważny aspekt polityki Unii Europejskiej.
Aby otworzyć debatę, która nawiązywałaby do priorytetu komunikacyjnego
„Sprawiedliwość i prawa podstawowe”, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
– Katowice zorganizował skierowaną do seniorów z województwa śląskiego akcję
informacyjną pt. „Jestem obywatelem Unii Europejskiej”.
Jej częścią był zorganizowany w pierwszej połowie 2016 roku Konkurs na pracę
pisemną pt. „Obywatele do piór!”, który skierowany był do słuchaczy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, uczestników Klubów Seniora oraz członków
podobnych instytucji z terenu województwa śląskiego. Ich zadaniem – z którego
wywiązali się bez zarzutów – było napisanie eseju, felietonu, opowiadania lub innej
krótkiej formy literackiej koncentrującej się wokół zagadnienia praw
podstawowych.
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W wyniku Konkursu wyłonionych zostało pięciu laureatów: Pani Teresa Czach ze
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz – Centrum w Raciborzu,
Pan Adam Grzybowski z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy działającego przy
Gminnym Centrum Kultury w Nędzy, Pani Aleksandra Jańska z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Raciborzu oraz Pan Janusz Loch i Pani Helena Szuba, którzy
także są członkami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz –
Centrum w Raciborzu.
Oni sami, a przede wszystkim ich prace, stały się inspiracją do stworzenia publikacji
– którą z dumą oddajemy w Państwa ręce. Zachęcamy do czytania, skłaniamy do
refleksji i zapraszamy do bliższego poznania poglądów śląskich seniorów, które
poznają Państwo dzięki fragmentom ich tekstów zamieszczonych w niniejszym
wydawnictwie.

Życzymy przyjemnej lektury,

Zespół Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice
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„Nicea albo śmierć”:
o przyjęciu Karty Praw Podstawowych

„Parlament Europejski, Rada i Komisja uroczyście ogłaszają
Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (…) Narody Europy,
tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić
ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach.
Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa,
Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach
godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności;
opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego”
Karta praw podstawowych
Preambuła
Kiedy we wrześniu 2003 roku ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej – Jan Maria
Rokita – wykrzyknął z trybuny sejmowej słynne już dziś słowa „Nicea albo śmierć”,
chciał podkreślić stanowisko swojej partii na temat zgłaszanych przez niektóre
państwa członkowskie Unii Europejskiej postulatów rezygnacji z takiego podziału
głosów w Radzie Unii Europejskiej, jaki wprowadzał traktat nicejski – uzgodniony
podczas posiedzenia Rady Europejskiej we francuskiej Nicei w dniach 7-9 grudnia
2000 roku.
Jednakże dla Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i obywateli Nicea stała się
czymś więcej, niż tylko fragmentem wielokrotnie powielanego cytatu. Dlaczego?
To właśnie w tym mieście, podczas wspomnianego już wcześniej szczytu,
przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej
uroczyście ogłosili przyjęcie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
a członkowie Rady potwierdzili, że ich intencją jest szerokie rozpowszechnienie
tego dokumentu wśród Europejczyków.
7 grudnia 2000 roku Karta nie miała jednak żadnej mocy wiążącej, ale przyjęcie jej
tekstu było krokiem milowym na drodze do pełnej kodyfikacji praw podstawowych
przysługujących Europejczykom.
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Konieczność podjęcia takich działań niejednokrotnie sygnalizował Europejski
Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej),
na którego wokandę wpływały sprawy zarzucające Wspólnotom Europejskim
naruszanie praw podstawowych.12



Przełomowy wyrok na drodze do pełnej ochrony praw podstawowych przez
Wspólnoty zapadł w 1969 roku w głośnej sprawie Stauder przeciwko miastu
Ulm, która dotyczyła obowiązku ujawnienia danych osobowych
uprawniających dany podmiot do skorzystania z określonej oferty.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał wskazany problem
w trybie prejudycjalnym (orzeczenie wstępne) dotyczącym zgodności
postanowień decyzji Komisji Europejskiej z ogólnymi zasadami prawa
wspólnotowego, a w sentencji wyroku stwierdził, że prawa podstawowe
należą do ogólnych zasad prawa wspólnotowego i ETS jest zobowiązany
je chronić.
Kolejne orzeczenie potwierdzające poglądy Trybunału w sprawie ochrony
praw człowieka przez Wspólnoty Europejskie zapadło w sprawie
Internationale Handelsgesellschaft, w której rozpatrywana była niezgodność
rozporządzenia Rady z prawami podstawowymi wynikającymi z ustawy
zasadniczej. Wyrok w powyższej sprawie potwierdził nie tylko ochrony
praw podstawowych, ale także prymat prawa wspólnotowego. W tej
pierwszej kwestii Trybunał podkreślił, że „poszanowanie praw
podstawowych stanowi integralną część ogólnych zasad prawa, chronionych
przez ETS. W ramach struktury i celów Traktatu należy zapewnić ochronę
tego rodzaju prawom, wynikającym z tradycji konstytucyjnych wspólnych
państwom członkowskim”.2




1

Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, M. Wróblewski: Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników. Inpris, Ośrodek Badań
Studiów i Legislacji, Warszawa 2014.
2
E. Krzysztofik: Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wolters
Kluwer, Warszawa 2009.
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Pierwszym oficjalnym wspólnotowym dokumentem zwracającym uwagę na
konieczność ochrony praw podstawowych przysługujących obywatelom państw
członkowskich był Jednolity Akt Europejski, który wszedł w życie 1 lipca 1987 roku.
Stosowne deklaracje zawiera preambuła Aktu:3

●

●

●

„ZDECYDOWANI razem popierać demokrację, w oparciu o fundamentalne prawa
zagwarantowane w konstytucjach i systemach prawnych państw członkowskich,
Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Swobód oraz Europejskiej
Karcie Społecznej, a w szczególności w oparciu o wolność, równość i sprawiedliwość
społeczną, (…)
ŚWIADOMI odpowiedzialności spoczywającej na Europie, która coraz częściej dąży
do wypowiadania się jednym głosem i do zgodnego i solidarnego działania,
mającego na celu skuteczniejszą ochronę wspólnych interesów i niezależności,
a zwłaszcza uwypuklania związanych z nimi zasad demokracji oraz przestrzegania
prawa i praw człowieka, tak aby razem przyczynić się do zachowania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z przedsięwzięciem podjętym
w ramach Karty Narodów Zjednoczonych (…)”.3

●

●

●

Kolejne lata przyniosły dalsze prace nad kodyfikacją zasady poszanowania praw
człowieka przez Wspólnoty Europejskie / Unię Europejską. Ostatecznym impulsem
do stworzenia listy praw obywatelskich, którymi związana byłaby zjednoczona
Europa było posiedzenie Rady Europejskiej w Kolonii w czerwcu 1999 roku. Wtedy
właśnie przywódcy państw członkowskich stwierdzili, że „prawa podstawowe
mające zastosowanie na poziomie unijnym powinny zostać zebrane w jednym
dokumencie i przez to uczynione bardziej oczywistymi”.
Zwieńczeniem procesu, którego ostatecznym celem było uczynienie praw
podstawowych zapisami o charakterze wiążącym, było wejście w życie Traktatu
z Lizbony (1 grudnia 2009 roku), który nadał Karcie praw podstawowych moc
prawną. Od tej pory instytucje UE oraz państwa członkowskie, które stosują prawo
UE, mają obowiązek zapewnić przestrzeganie praw zagwarantowanych w Karcie.4

3

4

Jednolity Akt Europejski (Dz.U. L 169 z 29.6.1987)
Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, M. Wróblewski: Karta Praw…
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Stosować, albo nie stosować
– oto jest pytanie

„Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest efektem działań
Unii na rzecz promowania i ochrony praw człowieka.
Karta łączy w sobie prawa obywatelskie, polityczne, socjalne, ekonomiczne
i kulturalne. Postanowień Karty muszą przestrzegać zarówno instytucje
i organy Unii Europejskiej, jak i państwa członkowskie w ramach
stosowania prawa unijnego. Nadal jednak korzystanie z Karty stanowi
wyzwanie dla sędziów, prawników, przedstawicieli organizacji społecznych
oraz zainteresowanych osób. Odpowiedź na pytanie, kto i kiedy może
korzystać z praw gwarantowanych przez Kartę, nastręcza trudności.
Wszyscy wciąż się uczymy, jak prawidłowo stosować Kartę
oraz zapewniać jej pełne wykorzystanie”
Łukasz Bojarski
Prezes Zarządu INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa


Na mocy Traktatu z Lizbony Karta praw podstawowych uzyskała status
prawny równy unijnym traktatom, zyskała więc rangę prawa pierwotnego.



Karta praw podstawowych jest narzędziem, które zyskuje coraz większe znaczenie
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w codziennej
praktyce stosowania prawa przez sądy krajów członkowskich, które częściej
zwracają się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi. Kiedy jednak stosować
można przepisy Karty? Już odpowiadamy…
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Karta ma zastosowanie przy wykonywaniu unijnego prawa zarówno przez instytucje
Unii Europejskiej, jak i organy krajowe państw członkowskich (w tym sądy).
Przykładowo, zapisy Karty należy stosować, gdy państwa zjednoczonej Europy
przyjmują lub stosują krajowy akt prawny wdrażający dyrektywę Unii Europejskiej
lub gdy ich organy bezpośrednio stosują unijne rozporządzenie.
Co dzieje się jednak w sytuacji, kiedy nasze prawa podstawowe są łamane, a nie
możemy powołać się na Kartę? W takiej sytuacji – kiedy Karta nie ma zastosowania
– ochronę praw podstawowych gwarantują konstytucje lub tradycje konstytucyjne
krajów UE oraz inne ratyfikowane przez nie konwencje międzynarodowe.5
Różne sytuacje obrazuje poniższy schemat:

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Dział Informacji
dla Obywateli: Zrozumieć politykę Unii Europejskiej: Sprawiedliwość, prawa podstawowe
i równość, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2015.

5

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Dział Informacji dla
Obywateli: Zrozumieć politykę Unii Europejskiej: Sprawiedliwość, prawa podstawowe
i równość, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2015.
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Warto zwrócić uwagę także na to, że postanowienia Karty w żaden sposób nie
rozszerzają kompetencji leżących w gestii Unii Europejskiej, a określonych w jej
traktatach. Oznacza to, że Kartę praw podstawowych stosować można tylko
w zakresie tych dziedzin, które mogą być przedmiotem działania Unii w ogóle.
W punktu widzenia stosowania Karty praw podstawowych istotne jest także to, że:
„Jeśli państwo członkowskie nie przestrzega praw podstawowych przy wdrażaniu
prawa Unii, Komisja jako strażniczka traktatów może skorzystać ze swoich
uprawnień, aby położyć kres naruszeniu, a jeśli to konieczne, może wnieść sprawę
do Trybunału Sprawiedliwości (postępowanie o uchybienie zobowiązaniom państwa
członkowskiego). Aby Komisja mogła podjąć działania, dane naruszenie musi mieć
związek z prawem unijnym. Istnienie elementu związku z prawem unijnym zależy od
każdej konkretnej sytuacji. Komisja dąży do wykorzystania wszystkich możliwych
środków, aby zagwarantować przestrzeganie Karty przez państwa członkowskie
przy wdrażaniu przez nie prawa Unii. Jeśli wystąpi naruszenie przepisów Karty przy
wdrażaniu prawa Unii, Komisja we wszystkich koniecznych przypadkach wszczynać
będzie postępowanie o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Naruszenia dotyczące kwestii zasadniczych lub naruszenia, które powodują
wyjątkowo poważne negatywne skutki dla obywateli, będą traktowane
priorytetowo”.6

Warto pamiętać także o tym, że Karta praw podstawowych nie jest jedynym
dokumentem, który chroni unijnych obywateli przed naruszeniami ich praw
fundamentalnych. Przede wszystkim wszystkie państwa członkowskie
należą także do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz do Rady Europy,
a tym samym są związane Europejską Konwencją Praw Człowieka
(jej łamanie podlega jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu), a także licznymi Międzynarodowymi Paktami ONZ
budującymi system ochrony praw człowieka i obywatela. Ponadto prawa
podstawowe chronione są także na poziomie krajowym – przez systemy
konstytucyjne poszczególnych państw.

6

Strategia skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych przez Unię
Europejską [KOM(2010) 573 wersja ostateczna]
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Z Londynem pod rękę,
czyli polsko-brytyjski protokół
„Pragnąc sprecyzować stosowanie Karty w stosunku do przepisów
prawnych i działań administracyjnych Polski i Zjednoczonego Królestwa
oraz możliwość rozpoznawania na podstawie postanowień Karty
spraw na drodze sądowej (…),
Potwierdzając, że zawarte w niniejszym Protokole odniesienia do
wprowadzania w życie poszczególnych postanowień Karty pozostają ściśle
bez uszczerbku dla wprowadzania w życie innych postanowień Karty (…)”
Protokół (nr 30) w sprawie stosowania Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa
Preambuła

„

Artykuł1

1. Karta nie rozszerza kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani
żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że
przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne
Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami
i zasadami, które są w niej potwierdzone.
2. W szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV
Karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających
zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska
lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.
Artykuł 2
Jeżeli dane postanowienie Karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono
zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa
i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznane przez ustawodawstwo lub
praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.7

7

”

Protokół (nr 30) w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do
Polski i Zjednoczonego Królestwa (Dz. Urz. UE 2008/C 115/01)
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Przystąpienie Polski do Protokołu nr 30 w sprawie stosowania Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, który ma
taką samą moc prawną jak unijne traktaty oraz sama Karta, zrodziło szereg
wątpliwości co do jej statusu w naszym kraju. Spróbujmy je wyjaśnić.
Dołączony do Karty Protokół nr 30 wynegocjowany został przez Wielką Brytanię
w związku z pojawiającymi się w tym kraju zastrzeżeniami o charakterze
politycznym i prawnym, które dotyczyły głównie możliwości powoływania się przed
sądami krajowymi na zawarte w dokumencie prawa społeczne i ekonomiczne. Dla
Brytyjczyków podstawowym celem podpisania protokołu było zagwarantowanie, że
Karta nie będzie umożliwiać dochodzenia na drodze sądowej praw społecznych
i ekonomicznych, jeśli nie można powołać się na nie w oparciu o krajowe regulacje.
Jednocześnie delegacja brytyjska podkreślała, iż rząd popiera ideę uczynienia praw
podstawowych bardziej widzialnymi, przede wszystkim po to, aby wprowadzić
w życie mechanizm ograniczający unijne instytucje, a także zwracała uwagę na
zachowanie ostrożności przy katalogowaniu praw, aby nie tworzyć nowych
przywilejów.

„Polska przystąpiła do Protokołu w ostatniej chwili i nie miała już możliwości
negocjacji jego treści, a tym samym zapewnienia uwzględnienia konkretnych
polskich zastrzeżeń względem Karty”.

Dlaczego Polska zdecydowała się przystąpić do Protokołu? Debata publiczna na ten
temat bezspornie dowodziła, że przeważyły przyczyny polityczne, a nie prawne.
W dyskusji politycy podnosili bowiem przede wszystkim kwestię obawy, iż Karta
oznacza dla naszego kraju „otwarcie drzwi” dla dochodzenia tak kontrowersyjnych
w Polsce praw, jak: eutanazja, jednopłciowe związki partnerskie czy też liberalizacja
prawa aborcyjnego.
Jednakże bez względu na motywacje, jakie kierowały polską delegacją podejmującą
decyzję o przystąpieniu do Protokołu, wywołała ona spór co do oceny skutków
prawnych i obowiązywania Karty w Polsce. W tym zakresie pojawiło się wiele
literatury fachowej, a także funkcjonują dwie oficjalne opinie prawne dotyczące
statusu prawnego Karty i Protokołu w Polsce – pierwsza przygotowana przez Radę
Legislacyjną działającą przy Radzie Ministrów i druga, wydana przez Doradczy
Komitet Prawny przy Ministrze Spraw Zagranicznych.
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Niezależnie od nich funkcjonuje także wykładnia jednej z rzeczników generalnych
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz opinia samego Trybunału,
wyrażona w jednym z wyroków.
Zgodnie z opinią rzecznik generalnej „na pytanie, czy protokół nr 30 można uznać za
generalne opt‑out ze strony Zjednoczonego Królestwa i Rzeczypospolitej Polskiej
w odniesieniu do Karty praw podstawowych, należy z miejsca udzielić odpowiedzi
przeczącej. (…) Analiza ta znajduje odzwierciedlenie w motywach protokołu, które
wielokrotnie potwierdzają zasadnicze stosowanie Karty praw podstawowych
w polskim i angielskim porządku prawnym”.
W podobnym duchu wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE, stwierdzając,
że „protokół (nr 30) nie podważa zastosowania Karty wobec Zjednoczonego
Królestwa czy wobec Polski, co znajduje potwierdzenie w motywach tego
protokołu”.8

8

M. Wróblewski: Wartość prawna i stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
w Polsce, w: Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, M. Wróblewski: Karta Praw
Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników. Inpris,
Ośrodek Badań Studiów i Legislacji, Warszawa 2014.
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Prawa, wolności i zasady
- co zawiera Karta?
„Działania Unii muszą być nieskazitelne z punktu widzenia praw
podstawowych. Unia powinna także zapewniać przestrzeganie praw
przewidzianych w Karcie. Przepisy Karty muszą być traktowane jako
drogowskaz zarówno podczas opracowywania polityki Unii,
jak i podczas jej wdrażania przez państwa UE”
Zrozumieć politykę Unii Europejskiej:
Sprawiedliwość, prawa podstawowe i równość

– przytoczony fragment art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych wskazuje, iż
znaleźć można w niej zarówno prawa (do których zalicza się także wolności), jak
i zasady. Pierwsze z nich muszą być przez państwa członkowskie szanowane,
natomiast drugie – przestrzegane. Aby zrozumieć, czym różnią się obie kategorie
zapisów Karty, a tym samym dowiedzieć się, jakie konsekwencje ma
przyporządkowanie danej regulacji do grupy zasad lub praw, w literaturze korzysta
się z Wyjaśnień dotyczących Karty praw podstawowych. Pierwotnie sporządzone
zostały one w ramach uprawnień Prezydium Konwentu, który opracował Kartę
praw podstawowych Unii Europejskiej, a następnie uaktualnione pod kierunkiem
Prezydium Konwentu Europejskiego. Mimo, że wyjaśnienia te nie posiadają
wartości prawnej, są one cennym narzędziem wykładni przeznaczonym do
wyjaśnienia postanowień Karty.9

9

Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych (Dz. Urz. UE 2007/C 303/02)
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Na ich podstawie regulacje zawarte z Karcie praw podstawowych podzielić można
na dwie grupy – co ilustruje poniższy schemat:

Karta praw podstawowych

Zasady
Prawa (i wolności)
- unijni obywatele mogą się na
nie bezpośrednio powoływać
przed instytucjami
zobowiązanymi do stosowania
Karty (np. prawo do życia,
zakaz stosowania kary śmierci,
a także zakaz tortur
i nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania).

- powoływanie się na nie
zależy bezpośrednio od
ustawodawstwa krajowego
(np. prawo do zawarcia
małżeństwa lub dostępu do
profilaktycznej opieki
zdrowotnej) lub od prawa
unijnego oraz przepisów
i praktyk krajowych (np. prawo
pracowników do negocjowania
i zawierania układów
zbiorowych lub prawo do
świaczeń socjalnych).

Prawa i wolności to więc przede wszystkim te regulacje, które spójne są
z katalogiem zawartym w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jako zasady
sformułowane zostały natomiast te przepisy, które odnoszą się do praw
społecznych. Są one „wspólne dla wszystkich państw członkowskich, jednak ich
wdrożenie pozostało w rękach państw członkowskich (albo organów unijnych, gdy
dotyczy to kompetencji UE). Dlatego też aby zgłosić w sądzie naruszenie zasad,
należy odwołać się do konkretnej ustawy bądź innego aktu prawnego
wprowadzającego daną zasadę (zasad nie można bezpośrednio stosować)”.10

10

Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, M. Wróblewski: Karta Praw…
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Karta praw podstawowych składa się z Preambuły, wskazującej motywy
przyświecające przyjęciu tego dokumentu, sześciu rozdziałów wymieniających
poszczególne gwarantowane przez Kartę prawa oraz tytułu ostatniego (VII), który
objaśnia, jaki jest zakres zastosowania Karty oraz zakres i wykładnia praw oraz
zasad, a także odnosi się do stosunku Karty do innych przepisów prawa
i wprowadza zakaz nadużycia praw.

Rozdział I Godność uznaje prawo do życia, zakazuje kary śmierci, tortur
i niewolnictwa. Zawiera więc on absolutnie podstawowy katalog praw
człowieka przysługujący każdej jednostce ludzkiej.

Rozdział II Wolności koncentruje się m.in. na wolności myśli,
sumienia i religii, poszanowaniu życia rodzinnego, ochronie
danych osobowych oraz wolności wypowiedzi. Wprowadza
on także wolność prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział III Równość podkreśla zasady równości względem
prawa i niedyskryminacji. Zwraca uwagę na równość kobiet
i mężczyzn oraz prawa dziecka. W rozdziale znaleźć można
także tzw. prawa trzeciej generacji, czyli prawa osób
w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych

Rozdał IV Solidarność zawiera głównie tzw. prawa drugiej
generacji, czyli prawa społeczne dotyczące pracy i pracowników
oraz prawa rodzinne, dotyczące zabezpieczenia społecznego,
ochrony zdrowia, ochrony środowiska i konsumentów

Rozdział VI Wymiar sprawiedliwości określa nasze prawo do skutecznego
środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, odnosi się do
proporcjonalności kary, zasady legalności oraz zakazu ponownego sądzenia
lub karania. Podkreśla on także niezwykle istotną zasadę domniemania
niewinności oraz prawo do obrony.
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Godność
„Godność człowieka jest nienaruszalna”
Artykuł 1 Karty praw podstawowych UE

Pierwszy rozdział Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zawiera przede
wszystkim tak podstawowe i niezbywalne prawa człowieka, jak nienaruszalność
godności człowieka, która winna być szanowana i chroniona oraz przysługujące
każdej jednostce ludzkiej prawo do życia, wraz z korespondującym z nim zakazem
stosowania kary śmierci. Rozwinięciem i uzupełnieniem tychże podstawowych praw
jest wyartykułowany w Karcie zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania oraz zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej – w tym
handlu ludźmi.
We wskazanym rozdziale Karty na szczególną uwagę zasługuje artykuł 3, który
dotyczy prawa człowieka do integralności. W swoim pierwszym ustępie stanowi on,
że „Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej” –
co jest zapisem korespondującym z przepisami Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka. Tego samego nie można jednakże powiedzieć o ust. 2 artykułu 3, który
odnosi integralność człowieka do takich dziedzin nauki jak medycyna oraz biologia:

●

●

●

„W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności:
a) swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyrażona zgodnie
z procedurami określonymi przez ustawę;
b) zakaz praktyk eugenicznych, w szczególności tych, których celem jest
selekcja osób;
c) zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako
źródła zysku;
d) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich”.

●

●

●
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Przytoczony powyżej fragment artykułu – poprzez sam fakt uznania kwestii
bioetycznych za istotne dla praw podstawowych – stanowi niezwykle istotny etap
w zakresie rozwoju tych praw i tworzenia oraz wprowadzania do europejskich
systemów prawnych standardów bioetycznych. Ponadto, biorąc pod uwagę
nieustanny rozwój nauki, który powinien w pewnych zakresach podlegać kontroli
prowadzonej pod kątek etycznym, spodziewać można się dalszego wzrostu
znaczenia przepisów w zakresie bioetyki. Warto więc przyjrzeć się tym prawom
bliżej:
Zasada zgody na interwencję medyczną
Podstawową zasadą prawa medycznego jest, że jednostka zawsze winna
dysponować mocą udzielenia bądź odmowy swojej zgody na jakąkolwiek
interwencję w stosunku do jej osoby. (…) Zgoda pacjenta musi być swobodna
i świadoma. Dla jej ważności, zainteresowana osoba musi być poinformowana
o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących planowanej interwencji
w sposób jasny i dla niej zrozumiały. (…) Zgoda musi istnieć przez cały czas trwania
interwencji. Zasada ta może zostać ograniczona jedynie w przypadku interwencji
w nagłych przypadkach, jeśli jest ona niezbędna z punktu widzenia korzyści
zdrowotnych danej osoby.11
Zakaz praktyk eugenicznych
Eugenika jest nauką badającą możliwości rozwoju osobników o dodatnich cechach
dziedzicznych osiągniętych przez selekcję na drodze genetycznej. W praktyce
eugenika działa w dwóch kierunkach: zapobiega rozmnażaniu się osobników
słabych, z wadami genetycznymi (eugenika negatywna) lub dąży do tworzenia
korzystnych warunków dla rozwoju osobników o dodatnich cechach genetycznych
(eugenika pozytywna). Zawarty w Karcie zakaz – zgodnie z Wyjaśnieniami
dotyczącymi Karty Praw Podstawowych – odnosi się w szczególności do tych
praktyk eugenicznych, które mają na celu selekcję osób, a także dotyczy
przypadków organizowania i realizacji programów selekcji obejmujących na
przykład kampanie sterylizacji, przymusowe ciąże, czy też obowiązkowe zawieranie
małżeństw etnicznych oraz wszelkich tych działań, które uznane są za przestępstwa
w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego.12
11
12

www.prawoimedycyna.pl (dostęp: 20.07.2016 r.)
Wyjaśnienia dotyczące Karty…
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Zakaz wykorzystywania ciała ludzkiego i jego części jako źródła zysku
Wyrażony w Karcie zakaz jest zasadą bezwzględną, tj. nie dopuszczającą żadnych
wyjątków ani ograniczeń. Zapis taki stoi wyraźnie na straży godności istoty ludzkiej
oraz wywodzonej z niej integralności. Wykluczone są takie praktyki jak handel
organami i tkankami czy jakiekolwiek ciągnięcie korzyści i to zarówno przez osoby
trzecie, jak i osoby od których są pobierane. Artykuł ten jest wyrazem szacunku
należnego ciału ludzkiemu z uwagi na jego „właściciela", któremu przynależy
(przynależała - jeśli mowa o zmarłym) nienaruszalna ludzka godność. Przeciwstawia
się ona traktowaniu ludzkiego ciała i jego części, a w konsekwencji człowieka, jako
przedmiotu, towaru, o którego wartości decyduje przede wszystkim wartość
ekonomiczna.13
Zakaz klonowania reprodukcyjnego
Zakaz klonowania reprodukcyjnego uznany jest za przepis zawierający gwarancję
minimalną; poszczególne państwa członkowskie mogą zabronić innych jego form.
Artykuł ten potwierdza istnienie wśród zespołu praw podstawowych, prawa do
godności i integralności człowieka, z którego wywodzi się zakaz klonowania.
W tym zakresie warto zwrócić uwagę, że klonowanie jest utożsamiane
z tzw. klonowaniem reprodukcyjnym, tj. sposobem sztucznego (nie zdarzającego się
w naturze) tworzenia nowych istot ludzkich. Zakaz dotyczy więc jedynie klonowania
zmierzającego do stworzenia nowych istot ludzkich – nie dotyczy klonowania
niereprodukcyjnego tj. ograniczonego do fazy in vitro i służącego celom
terapeutycznym (tworzeniu tkanek, narządów, a w przyszłości, być może,
całych fragmentów ludzkiego organizmu). Jest ono, przy uwzględnieniu należytej
ochrony embrionu ludzkiego, etycznie i prawnie usprawiedliwione.14

13
14

www.prawoimedycyna.pl (dostęp: 20.07.2016 r.)
Ibidem
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Wolności
„Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego”
Artykuł 6 Karty praw podstawowych UE

Rozdział drugi Karty praw podstawowych obejmuje czternaście artykułów
zapewniających – poza prawem do wolności i bezpieczeństwa osobistego – między
innymi poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, prawo do zawarcia
małżeństwa i założenia rodziny, wolność myśli, sumienia i religii, wolność
wypowiedzi i informacji, wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, wolność
sztuki i nauki, wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy oraz
wolność prowadzenia działalności gospodarczej, a także prawo własności, prawo do
azylu oraz ochronę w przypadku
Podzieloną na trzy generacje typologię praw
usunięcia z terytorium państwa.
człowieka zaproponował pod koniec lat 70tych XX w. Karel Vasak – francuski prawnik.
Pierwsza generacja praw człowieka zawiera
prawa osobiste i polityczne, druga – prawa
gospodarcze, socjalne, kulturalne, natomiast
trzecia tzw. prawa solidarnościowe. Podział
praw na kategorie nie oznacza ich gradacji –
powinny być one uznawane jako takie same
co do swojej rangi i wartości.

Analizując wskazany rozdział Karty
warto zwrócić uwagę na jego artykuł
8, który dotyczy ochrony danych
osobowych, czyli jednego z tzw.
praw trzeciej generacji.

●

●

●

„1. Każdy ma prawo do nauki ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby
zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma
prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich
sprostowania.
3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu”.

●

●

●
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Czytając drugi rozdział Karty praw podstawowych Unii Europejskiej warto także na
dłuższą chwilę pochylić się nad artykułem 14, który ustanawia prawo do nauki.

●

●

●

„1. Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego.
2. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.
3. Wolność tworzenia placówek edukacyjnych z właściwym poszanowaniem zasad
demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi
są szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tej wolności
i tego prawa”.

●

●

●

Aby lepiej zrozumieć zapisy przytoczonego artykułu warto ponownie odwołać się
do Wyjaśnień dotyczących Karty praw podstawowych, które stanowią, że jest on
oparty zarówno na wspólnych tradycjach konstytucyjnych państw członkowskich,
jak i na Konwencji o ochronie praw człowieka i praw podstawowych, zgodnie
z którą „Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki”. Twórcy Karty uznali za
wskazane rozszerzenie tego artykułu o dostęp do kształcenia zawodowego
i ustawicznego oraz o zasadę bezpłatnej nauki obowiązkowej. W obecnym
brzmieniu zasada ta oznacza jedynie, że w przypadku nauki obowiązkowej każde
dziecko powinno mieć dostęp do bezpłatnych instytucji oświatowych. Nie oznacza
to, że wszystkie instytucje oświatowe, w szczególności prywatne, które prowadzą
edukację lub kształcenie zawodowe i ustawiczne, mają być bezpłatne. Artykuł ten
nie zabrania także, aby niektóre szczególne formy kształcenia były odpłatne, jeżeli
państwo podejmuje środki mające na celu przyznanie rekompensaty finansowej.
W zakresie, w jakim Karta stosuje się do Unii, oznacza to, że w ramach swoich
polityk kształcenia Unia powinna szanować prawo do bezpłatnej nauki
obowiązkowej, jednak oczywiste jest, że nie tworzy się nowych kompetencji.15

15

Wyjaśnienia dotyczące Karty…
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O tym dlaczego rzetelna edukacja jest ważna, jaki jest jej związek z tolerancją,
a tym samym jak prawo do nauki wpływa na nasze codzienne życie pisała jedna
z laureatek Konkursu na pracę pisemną „Obywatele do piór!”, który skierowany był
do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, uczestników Klubu Seniora oraz
członków podobnych instytucji z terenu województwa śląskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem pracy pt. „Związek pomiędzy
edukacją i tolerancją”, której autorką jest Pani Teresa Czach ze Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz – Centrum w Raciborzu.

„Tolerancja jest światłym dzieckiem rzetelnej edukacji. Rzetelna
edukacja to obiektywna wiedza o świecie i jego różnorodności.
Efektem rzetelnej edukacji jest świadome społeczeństwo,
a to z kolei owocuje tolerancją. (…)
Rolą edukacji jest znalezienie takiej formy przekazu, aby do nich
(do ludzi) dotrzeć. Mając takie narzędzia jak telewizja, radio, prasa
czy Internet można o wiele łatwiej dotrzeć do społeczeństwa
niż dawniej. (…)
Jedynie wyedukowany naród wyzbywa się strachu i otwiera drzwi
nadziei na życie w szacunku do innych”.
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Równość
„Wszyscy są równi wobec prawa”
Artykuł 20 Karty praw podstawowych UE

Kolejny rozdział Karty praw podstawowych – zatytułowany „Równość” – składa się
jedynie z siedmiu artykułów, ale żadnemu z nich nie można odmówić niezwykłej
doniosłości. Kolejno ustanawiają one równość wszystkich osób wobec prawa, zakaz
dyskryminacji, szacunek dla różnorodności kulturowej, religijnej i językowej,
równość kobiet i mężczyzn, podstawowe prawa dziecka, a także prawa osób
w podeszłym wieku oraz prawo osób niepełnosprawnych do integracji.
Te dwa ostatnie artykuły – dotyczące osób starszych i osób niepełnosprawnych – to
kolejne przepisy, które zalicza się do tzw. trzeciej generacji praw człowieka. Warto
przyjrzeć się im bliżej.
Artykuł 25 Karty stanowi, że:

„Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego
i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym
i kulturalnym”
Wskazany artykuł bezpośrednio odnosi się do
obecnej sytuacji społecznej, w której m.in. ze
Zamieszczenie przepisu art. 25
względu na fakt starzenia się społeczeństwa,
w rozdziale „Równość”, nie zaś
„Solidarność” wskazuje na
coraz częściej podejmuje się kwestie dotyczące
dążenie UE do rozwoju praw
zapewnienia osobom w podeszłym wieku
dotyczących osób starszych
poprzez
walkę z dyskryminacją
możliwości korzystania z pełni podstawowych
ze względu na wiek, a nie
praw człowieka. Zawarte w nim prawa dotyczą
koncentrowanie się na ich jako
na kwestii wyłącznie społecznej.
trzech głównych, związanych ze sobą kwestii.
Po pierwsze, obejmują prawo do poszanowania
niezbywalnej godności osób starszych. Po drugie, uznają ich prawo do niezależnego
życia. Po trzecie, gwarantują prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym
i społecznym.
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Artykuł wymaga podejmowania działań na rzecz zagwarantowania osobom
w podeszłym wieku możliwości samodzielnego, niezależnego życia, włączając w to
m.in. ułatwienie dostępu do pracy, edukacji, usług i opieki zdrowotnej. Oznacza to
również tworzenie mechanizmów wsparcia w podejmowaniu decyzji oraz
wykorzystywanie swoich praw do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym,
kulturalnym i publicznym.
Powyższy przepis jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na jego treść, ale także
dlatego, że do tej pory żaden inny traktat międzynarodowy nie podejmował kwestii
praw osób w podeszłym wieku, choć oczywiście były one pośrednio chronione
przez inne międzynarodowe przepisy dotyczące praw człowieka.16


Z kolei artykuł 26 Karty zapewnia, że:

„Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych
do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność,
integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności”
Przytoczona regulacja podkreśla fakt, że osoby niepełnosprawne uznaje się w Unii
Europejskiej za grupę, która znajduje się w najbardziej niekorzystnej sytuacji
społecznej i wciąż spotyka się z istotnymi ograniczeniami w dostępie do wielu
dziedzin życia, takimi jak brak dostępu do budynków użyteczności publicznej, miejsc
pracy, środków transportu czy edukacji. Jest on także dopełnieniem artykułu
zakazującego wszelkich przejawów dyskryminacji, również ze względu na
niepełnosprawność.
Przepisem tym Unia uznała prawa do wolności i niezależności osób
niepełnosprawnych za nieodłączną część praw chronionych w ramach ludzkiej
godności. Przyczyniła się także do zmiany podejścia do niepełnosprawności na
poziomie europejskim z podejścia czysto medycznego, które uznawało
niepełnosprawność za jednostkę chorobową wymagającą interwencji lekarskiej, na
model społeczny odnoszący się do ochrony praw człowieka, którego
niepełnosprawność postrzegana jest w odniesieniu do interakcji z otoczeniem,
w którym żyje.17
16
17

Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, M. Wróblewski: Karta Praw…
Ibidem
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Kolejnym artykułem, na który warto zwrócić uwagę analizując przepisy trzeciego
rozdziału Karty praw podstawowych, jest regulacja podkreślająca, że:

„Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową”
Na ciekawy aspekt szacunku dla różnorodności unijnych państw członkowskich
zwrócił uwagę kolejny laureat Konkursu na pracę pisemną „Obywatele do piór!”,
w którym swoją opinię o prawach podstawowych wyrazić mogli słuchacze
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, uczestnicy Klubu Seniora oraz członkowie
podobnych instytucji z terenu województwa śląskiego.
Pan Janusz Loch ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz –
Centrum w Raciborzu, w swojej pracy zatytułowanej „Unia wspólnych wartości?
Relacja pomiędzy prawami podstawowymi a dziedzictwem narodowym”
przedstawia następujący punkt widzenia:

„Na wstępie mojej wypowiedzi chciałbym się zająć częścią
dziedzictwa narodowego, czyli dziedzictwem regionalnym, które
jest integralną częścią dziedzictwa narodowego. We wszystkich
państwach Unii Europejskiej są okręgi, rejony o własnych
tradycjach, własnych zwyczajach i obyczajach, czasami bardzo
różnych od zwyczajów reszty kraju. Takich rejonów w każdym
kraju może być kilka. To również jest dziedzictwo narodowe tego
kraju, powiedziałbym więcej, to jest dziedzictwo Unii
Europejskiej. Nie inaczej jest u nas. Jesteśmy zlepkiem regionów
żyjących własnymi tradycjami, własnymi obyczajami, twierdząc,
że tak było z dziada pradziada i tak powinno zostać. Nauczmy się
to szanować, choćbyśmy nie potrafili tego zaakceptować”.
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Solidarność
„Każdy pracownik ma prawo do warunków pracy
szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo i godność”
Artykuł 31 Karty praw podstawowych UE
Karta praw podstawowych zawiera wiele praw odnoszących się do pracowników
i pracodawców oraz przepisy o charakterze społecznym. Większość z nich
zamieszczona została w czwartym rozdziale omawianego dokumentu, który nosi
tytuł „Solidarność”. Przepisy te to więc przede wszystkim prawo pracowników do
informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa, prawo do rokowań i działań
zbiorowych, prawo dostępu do pośrednictwa pracy, ochrona w przypadku
nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, konieczność zapewnienia należytych
i sprawiedliwych warunków pracy oraz zakaz pracy dzieci i wprowadzenie ochrony
młodocianych w pracy. Ponadto w omawianym rozdziale znalazły się regulacje
dotyczące życia rodzinnego i zawodowego, zabezpieczenia społecznego i pomocy
społecznej, dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,
a także ochrony zdrowia i ochrony konsumentów.


Dla uczestników Konkursu na pracę pisemną „Obywatele do piór!”, który
skierowany był do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, uczestników Klubów
Seniora oraz członków podobnych instytucji z terenu województwa śląskiego,
szczególnie istotny okazał się zamieszczony w rozdziale „Solidarność” artykuł 37
Karty praw podstawowych, który koncentruje się na kwestii ochrony środowiska
podkreślając, że:

„Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości
muszą być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”
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O prawie wszystkich ludzi do życia w zdrowiu, które ma niezaprzeczalny związek
z ochroną środowiska naturalnego w swojej pracy pt. „Ochrona środowiska. Czy
prawo do zdrowej planety powinno być prawem fundamentalnym?” pisała Pani
Helena Szuba ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz –
Centrum w Raciborzu, która zwróciła uwagę, że:

„Zgodnie z Deklaracją Praw Człowieka każdy człowiek ma prawo do
życia w zdrowiu, z godnością i w harmonii z naturą. Aby osiągnąć
realizację tych praw – ochrona środowiska musi stanowić integralną
część procesów rozwojowych”.

Pani Helena Szuba szczególnie podkreśliła także, że „Podstawowe prawa człowieka
powinny być przestrzegane i egzekwowane tak, aby każda osoba miała równy
dostęp do zasobów ziemi, które zapewnią jej rozwój”, a

„Każdy człowiek ma prawo do życia w zdrowym środowisku. Prawo to
powinno być prawem fundamentalnym. Od środowiska bowiem
w znacznej mierze zależy nasze zdrowie. Bardzo ważne jest to czym
oddychamy, jakie spożywamy produkty, jaką pijemy wodę, jakie nosimy
ubrania, czy jesteśmy narażeni na hałas, itp. Zdrowie człowieka jest
jedną z najważniejszych potrzeb oraz celem społecznym na całym
świecie. Zdrowie i dobre samopoczucie nie mogą być osiągnięte przez
medycynę interwencyjną, leczącą już zaistniałe choroby. Cel <zdrowie
dla wszystkich> może być osiągnięty tylko wtedy, gdy przestawimy
ochronę zdrowia ze stanu interwencyjnego na stan prewencyjny tzn.
zapobiegający chorobom. Ludzie mają prawo i obowiązek uczestniczyć
w planowaniu i wdrażaniu strategii zdrowotnej. Zdrowe środowisko
naturalne, zdrowa planeta – to zdrowi ludzie. Zdrową planetę może
zapewnić tzw. rozwój zrównoważony”.

Do swojej pracy na temat ochrony środowiska Pani Helena Szuba dołączyła także
wiersz, który z przyjemnością zamieszczamy na kolejnej stronie:
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Unio!
Chroń nasze pola, ogrody, lasy
Bo przyszły dla nich dość trudne czasy
Przemysł zajmuje nowe obszary
I się rozwija, aż nie do wiary
I niech rozwija, bo to potęga
Lecz nad rozwojem „Twa twarda ręka”
Musi wciąż czuwać i nadzorować
I podpowiadać i korygować
Ustalać normy i parametry
Dawać wytyczne, dzielić się wiedzą
Pouczać władze, zachęcać ludzi
By środowisko stało się ważne
Nie tylko własne, lecz i „za miedzą”
By w rzekach, morzach i oceanach
Pływały zdrowe, różowe ryby
By w lasach, borach i zagajnikach
Rosły dorodne, zdrowe grzyby
By ludzie we wsiach, osadach, miastach
Czystym powietrzem mogli oddychać
I nie musieli zakładać masek
Ani też nosa i ust zatykać
A dla natury my zwykli ludzie
Także możemy wiele uczynić
Można odpady wciąż segregować
Można nie śmiecić. Można nie dymić
No, a ja, gdy wstanę rano
Chcę spojrzeć w niebo „roześmiane”
Posłuchać śpiewu ptaków w radości
I nie mieć powodu do złości
Chcę by w moim środowisku
Żyły sarny i zające
A na łąkach i moczarach
Wciąż rosły kwiaty pachnące
Chcę, by parki narodowe
Zachowały swe dziewictwo
No, bo parki, dla planety
To historia i dziedzictwo
Unio Wielka, działaj prężnie
Bo przecież jesteś silna, potężna
Za Twą pracę i skuteczne działania
Należą się PODZIĘKOWANIA!
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Jedną z laureatek Konkursu „obywatele do piór!” była także Pani Aleksandra Jańska
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciborzu – autorka pracy pisemnej pt.
„Ochrona środowiska. Czy prawo do zdrowej planety powinno być prawem
fundamentalnym?”
W swoim eseju Pani Aleksandra Jańska jasno wyraziła swój pogląd na temat
konieczności włączenia prawa do ochrony środowiska w katalog praw
podstawowych, a także stwierdziła:

„Ja uważam, że czyste środowisko i zdrowa planeta to cała metafora
życia człowieka oraz fauny i flory”,
co podkreśliła jednym z dołączonych do pracy konkursowej wierszy:

Zdrowie

wyjedź za miasto
wyjedź z twojego mieszkania
podziwiaj widoki

jak ziemia z niebem się zrasta
jak z horyzontu tęcza wyrasta
jak chmury ciemne

pędzą jak gacki
odsłaniając mgieł zasłonę
zobaczysz to wszystko

i być może, tego Ci trzeba
by zapomnieć o chorobach
i powrotu do zdrowia
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Prawa obywatelskie
„Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej
sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje,
organy i jednostki organizacyjne Unii”
Artykuł 41 Karty praw podstawowych UE
Piąty rozdział Karty praw podstawowych dotyczy przysługujących nam wszystkim –
obywatelom zjednoczonej Europy – praw obywatelskich. Przede wszystkim zawiera
on więc prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego oraz w wyborach lokalnych, prawo dostępu do dokumentów i prawo
petycji. Ponadto wskazana część Karty reguluje kwestie związane z Europejskim
Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz opieką dyplomatyczną i konsularną, a także
podkreśla obowiązującą na terenie Unii Europejskiej swobodę przemieszczania się
i pobytu.

„

W zakresie praw obywatelskich na szczególną uwagę zasługuje artykuł 41
Karty, który dotyczy prawa do dobrej administracji:

1. Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy
w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.

2. Prawo to obejmuje:
a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki
mogące negatywnie wpłynąć na jego sytuację;
b) prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych
interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej;
c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji.
3. Każdy ma prawo domagania się od Unii naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi
wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich
pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
4. Każdy może zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków
Traktatów i musi otrzymać odpowiedź w tym samym języku.

”
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●

●

●

„Prawo do dobrej administracji (…) jest wyjątkowym przepisem zarówno
w odniesieniu do systemu prawnego UE, jak i do krajowych porządków
prawnych. Prawo to, nazywane prawem rewolucyjnym, według
niektórych jest fundamentem prawa konstytucyjnego UE regulującego
administrację w Europie. (…) jest pierwszą w historii UE podstawą do
kodyfikacji europejskiego postępowania administracyjnego i punktem
wyjścia do przyjmowania bardziej szczegółowych przepisów w tym
zakresie. Warto także podkreślić, że mimo tego, że literalnie przepis art.
41 KPP nakłada obowiązki związane z zapewnieniem realizacji prawa do
dobrej administracji wyłącznie na instytucje, organy i agencje Unii
Europejskiej, w opinii rzeczników generalnych prawo to może mieć
zastosowanie również do krajowych organów administracyjnych wtedy,
gdy państwo członkowskie stosuje prawo Unii”.

●

●

●

Prawo do dobrej administracji składa się z kilku jej wyznaczników:
Po pierwsze, każda sprawa powinna być rozpatrzona w sposób bezstronny,
zarówno w aspekcie subiektywnym, jak i obiektywnym, a więc żaden urzędnik
danej instytucji nie może być w żaden sposób stronniczy ani uprzedzony,
a także muszą istnieć wystarczające gwarancje, aby wykluczyć wszelkie
uzasadnione wątpliwości odnośnie do stronniczości danej agencji lub instytucji.
Ponadto sprawa musi zostać rozpatrzona sprawiedliwie
oraz w rozsądnym terminie.
Po drugie, artykuł przywołuje prawo do bycia wysłuchanym,
które gwarantuje każdej osobie możliwość skutecznego wyrażenia swojej opinii
podczas postępowania administracyjnego, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji,
które mogą mieć niekorzystny wpływ na jej interesy. Prawo do bycia wysłuchanym
jest przydatne w ustalaniu faktów, a tym samym przy rozpatrywaniu sprawy,
a także zapewnia ochronę unijnym obywatelom.
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Po trzecie, w postępowaniu administracyjnym przysługuje nam
prawo dostępu do akt sprawy, w tym przede wszystkim tych,
które mogą pozytywnie wpłynąć na treść rozstrzygnięcia,
z zastrzeżeniem tajemnicy zawodowej i handlowej oraz innych poufnych danych.
Po czwarte, prawo do dobrej administracji nakłada na administrację obowiązek
uzasadniania swoich decyzji. Uzasadnienie decyzji powinno jasno i jednoznacznie
przedstawiać argumentację instytucji, która ją wydała, tak aby umożliwić
zainteresowanym zapoznanie się z uzasadnieniem decyzji,
a właściwemu sądowi – sprawdzenie jej zasadności.18

18

Ibidem
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Wymiar sprawiedliwości
„Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego,
dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem”
Artykuł 48 Karty praw podstawowych UE
Ostatni z ustanawiających prawa, wolności i zasady rozdziałów Karty składa się
z jedynie czterech artykułów, ale żadnego z nich nie można odmówić szczególnej
doniosłości.

Pierwszy z nich przyznaje obywatelom prawo do skutecznego środka prawnego
i dostępu do bezstronnego sądu.
Z całą mocą podkreśla on, że sprawa rozpatrzona musi zostać w sposób
sprawiedliwy i jawny, a organem uprawnionym do tego rozpatrzenia jest jedynie
bezstronny i niezawisły sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Ponadto
sprawa powinna być rozstrzygnięta w rozsądnym terminie, a obywatelom należy
zagwarantować możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy
obrońcy i przedstawiciela.

Drugi artykuł szóstego rozdziału Karty ustanawia domniemanie niewinności
i prawo do obrony.
Powtarza więc tym samym powszechną regulację nie tylko prawa
międzynarodowego, ale także krajowych regulacji, które uznają, że każda osoba jest
niewinna do momentu udowodnienia jej winy, a także zapewnia każdemu
oskarżonemu możliwość obrony.
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Trzeci artykuł mówi o zasadach legalności oraz proporcjonalności kar do czynów
zabronionych pod groźbą kary.
Stwierdza on więc, że „nikt nie może zostać skazany za popełnienie czynu
polegającego na działaniu lub zaniechaniu, który według prawa krajowego
lub prawa międzynarodowego nie stanowił czynu zabronionego pod groźbą kary
w czasie jego popełnienia”, a także ustala zasadę, zgodnie z którą podczas
wymierzania kary należy zastosować taki jej wymiar, jaki był przewidziany
w przepisach obowiązujących w momencie popełnienia czynu zabronionego,
chyba że na mocy późniejszych regulacji wprowadzony został niższy wymiar kary –
wtedy należy zastosować korzystniejsze przepisy. Ponadto wskazany artykuł
zabrania stosowania kar nieproporcjonalnie surowych do przewinienia.

Ostatni przepis rozdziału dotyczącego wymiaru sprawiedliwości artykułuje zakaz
ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym za ten sam czyn
zabroniony pod groźbą kary.
Zgodnie z jego zapisami „nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany
w postępowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary,
w odniesieniu do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio uniewinniony
lub za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem
na terytorium Unii”.19

19

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012/C 326/02)
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Karta, i co dalej?

„Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialność i nakłada obowiązki
wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń”
Karta praw podstawowych
Preambuła

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie jest jedynym instrumentem,
za pośrednictwem którego rodzina państw zjednoczonej Europy troszczy się
o przestrzeganie praw podstawowych swoich obywateli.
O tym „Jak Unia Europejska przyczynia się do ochrony praw człowieka” pisał
w swojej pracy laureat Konkursu „Obywatele do piór!” – Pan Adam Grzybowski
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy, działającego przy Gminnym Centrum
Kultury w Nędzy.
Poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty jego pracy, które nie tylko stanowią
doskonałe podsumowanie wysiłków Unii Europejskiej na polu ochrony praw
fundamentalnych, ale także wstęp do podsumowania całej naszej publikacji.
„Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności,
demokracji, równości, państwa prawnego, jak również respektowania praw
człowieka, w tym także osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne
państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie,
niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet
i mężczyzn. (…)
Unia podejmuje szereg inicjatyw, które mają przyczynić się do szerzenia ochrony
praw człowieka, gwarantowanych w różnych umowach międzynarodowych, w tym
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Polityka UE w tej
dziedzinie obejmuje działania na rzecz praw obywatelskich, politycznych,
gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Jej celem jest wspieranie praw kobiet,
dzieci, członków mniejszości i wysiedleńców oraz zwalczanie szeroko pojętej
dyskryminacji.
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Podstawowe znaczenie dla określenia zasad i celów oraz priorytetów UE w obszarze
praw człowieka mają Ramy strategiczne Unii Europejskiej w obszarze praw
człowieka i demokracji. Dokument ten przyjęty został przez Radę Unii Europejskiej
w dniu 25 czerwca 2012 roku. Ustala on priorytety polityki w zakresie praw
człowieka na najbliższe 10 lat, zaliczając do nich:
1. Promowanie wolności wypowiedzi, wolności wyrażania opinii, wolności
zgromadzeń i wolności stowarzyszeń;
2. Działanie na rzecz praw człowieka w instytucjach wielostronnych, działanie na
rzecz zwalczania wszelkich form i przejawów dyskryminacji, w szczególności tych,
które dotykają kobiet;
3. Działanie na rzecz całkowitego zniesienia kary śmierci oraz tortur;
4. Działania na rzecz promowania wizji bezstronnego wymiaru sprawiedliwości;
5. Zintensyfikowanie politycznego i finansowego wsparcia obrońców praw
człowieka i przeciwdziałanie wszelkim formom represji;
6. Zacieśnianie współpracy z Radą Europy oraz Organizacją Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie.

Dopełnieniem tych ram jest Plan działalności Unii Europejskiej w obszarze praw
człowieka. Odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań ujętych w planie
należy do Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, przy wsparciu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Komisji
Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Do realizacji planu,
zgodnie z mandatem, przyczynia się także Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej
ds. Praw Człowieka.
Unia Europejska podejmuje szereg inicjatyw wspierających poszanowanie praw
człowieka w państwach trzecich. Działalność ta finansowana jest ze środków
instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na
świecie. Dostarczana w jego ramach pomoc ma na celu przede wszystkim:
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1. Wzmacnianie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w krajach
lub regionach, w których zasady te są najbardziej zagrożone;
2. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w roli promotora praw człowieka
i demokracji;
3. Wsparcie działań związanych z prawami człowieka i demokracji w dziedzinach
ujętych w wytycznych wspólnotowych;
4. Wzmocnienie międzynarodowych i regionalnych ram ochrony praw człowieka,
sprawiedliwości, państwa prawa i promowania demokracji;
5. W ramach instrumentu mogą być finansowane różne podmioty, w tym
organizacje międzynarodowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

O wielkiej wadze, jaką Unia Europejska przykłada do kwestii dbałości o prawa
człowieka świadczą także umowy handlowe zawierane z państwami trzecimi, które
zawierają klauzulę o obowiązku przestrzegania praw człowieka. (…)”
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Krótkie pożegnanie
„Karta praw podstawowych to jest próba zwięzłego ujęcia ideałów,
które leżą u podstaw Unii Europejskiej. To jest próba odpowiedzi na
krytykę tych, często różnych przeciwników czy sceptyków Unii
Europejskiej, którzy widzą w niej bezduszny mechanizm – wspólnotę,
której jedyną racją bytu jest wspólny rynek. Otóż nie. Karta praw
podstawowych odpowiada na pytanie: kim w istocie jesteśmy,
jakie są nasze aspiracje i gdzie chcemy zmierzać”
Aleksander Smolar

Unia Europejska dąży do tego, aby jednostka była zawsze w centrum jej działań.
W tym celu ustanowiła unijne obywatelstwo oraz stworzyła przestrzeń wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której każdy może bronić swoich praw.
Europa zjednoczona w różnorodności dąży do ochrony i rozwoju wspólnych
wartości godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności. Środkiem do
tego celu było utworzenie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, która
zgromadziła wszystkie przywileje Europejczyków, co uczyniło je bardziej widocznymi
i przyczyniło się do zwiększenia świadomości na ich temat wśród obywateli.
Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja pozwoliła Państwu lepiej poznać swoje prawa
podstawowe, a także zachęciła do refleksji na temat stanu ich przestrzegania
i ochrony we współczesnym świecie.
Na koniec pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce wszystkich tych osób,
które poświęciły swój czas i talent, aby wziąć udział w Konkursie na pracę pisemną
„Obywatele do piór!”. Śląscy seniorzy byli dla nas prawdziwą inspiracją, tak jak
powinni nią być każdego dnia. Ich chęć życia, zaangażowanie w sprawy społeczne
i dążenie do pogłębiania swojej wiedzy należy stawiać za przykład. Są ważną częścią
naszego społeczeństwa, które dzięki nim staje się lepsze, mądrzejsze i bardziej
otwarte. Dziękujemy.
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Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice
Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacji europejskiej,
działających w ramach sieci zarządzanej przez Komisję Europejską. W całej Unii
Europejskiej działa około 500 ośrodków Europe Direct.
Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować
o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE.
Każdy obywatel Unii Europejskiej może skontaktować się z punktem Europe Direct
i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego
funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod
bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct
w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice poza bieżącym
informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele
własnych przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności
regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie,
różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne
podczas imprez europejskich.
Instytucją prowadzącą Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice jest
Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży
VIRIBUS UNITIS.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel. +48 32 702 11 64, fax +48 32 209 17 01 wew. 25
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
www.facebook.com/EDKatowice
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Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji
i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży
VIRIBUS UNITIS
Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie
edukacji oraz rozwój samorządności wśród młodzieży.
Fundacja prowadzi Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice,
funkcjonujący w ramach ogólnoeuropejskiej sieci zarządzanej przez Komisję
Europejską., którego celem nadrzędnym jest przybliżanie mieszkańcom regionu
tematyki unijnej. Konsultanci Punktu organizują i prowadzą wykłady otwarte, lekcje
i warsztaty, szkolenia, a także stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez
masowych. W siedzibie Punktu można bezpłatnie skorzystać ze stanowiska
komputerowego, broszur i materiałów informacyjnych oraz czytelni.
Fundacja jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych
EDUKACJA, na których prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski. Targi w ciągu
minionych lat zdobyły uznanie tysięcy uczniów i nauczycieli ze Śląska. Są one
miejscem spotkań renomowanych szkół wyższych, policealnych i zawodowych oraz
instytucji wspierających edukację.
Ponadto Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów
dofinansowanych z Funduszy Europejskich, między innymi z zakresu integracji
europejskiej, edukacji, ekologii oraz przedsiębiorczości.
Zapraszamy do współpracy!

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji
i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel./fax +48 32 209 17 01, kom. +48 502 769 474
biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
www.facebook.com/fundacjaviribusunitis
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