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eWOLUCJA ROLI I FUNKCJI  
SeJMU I SeNATU W SYSTeMIe  
KRAJOWeJ POLITYKI eUROPeJSKIeJ 
W OKReSIe PRZeDAKCeSYJNYM

evolution of the role and functions of the Polish Sejm and Senate in the na-
tional system of implementing european policy during the pre -accession 
period
The national parliament is crucial institution in a contemporary European states, 
which guarantees a legitimacy of a power and regime. At the same time, the ef-
fectiveness of a parliament is one of the most important hallmark of a demo-
cratic political system. The democratic legitimacy, which comes from a national 
parliament is one of the sphere of the national system of implementing European 
policy. The author, using the system approach in European studies research, ana-
lyze the evolution of the role and functions of the Polish Sejm and Senate in the 
pre -accession period, i.e. before the year 2004. The role of Polish parliament is 
analyzed through the two research perspectives – historical and functional. In 
this way it is clearly observed a growing role of the Sejm and Senate in the rela-
tions with other political institutions within a national system of implementing 
European policy.
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WSTĘP

Krajowa polityka europejska tworzy podsystem instytucji i procesów w ramach pol-
skiego systemu politycznego. Sprawne działanie tej polityki ma wpływ na budowę po-
zycji Polski w Unii Europejskiej (UE). Jednak aby system krajowej polityki europejskiej 
działał skutecznie, niezbędne jest zapewnienie jego politycznego i demokratycznego 
usankcjonowania. Współcześnie w państwach członkowskich UE gwarantem legity-
mizacji władzy i ustroju jest przede wszystkim organ przedstawicielski, czyli jedno- lub 
dwuizbowy parlament. Niemniej jednak coraz częściej działania podejmowane przez 
rządzących, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, wymagają bezpośrednio 
poparcia ze strony podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. W tej relacji różne for-
my zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego powinny być traktowane jako rów-
noprawni partnerzy w procesie podejmowania decyzji politycznych.

Stąd też można wywieść tezę, że skutecznie egzekwowana funkcja legitymizacji dzia-
łań władczych jest jednym z głównych mierników istnienia systemu demokratycznego. 
Inicjatywy rządu pomijające lub niezabiegające u suwerena o usankcjonowanie powodu-
ją, że prowadzona polityka staje się technokratyczna, a w najgorszym wypadku prowadzi 
do przeformułowania ustroju politycznego w kierunku bardziej autorytarnego. Przeciw-
działać tej tendencji próbuje się na różnych poziomach współczesnych relacji międzypań-
stwowych w UE. Na poziomie unijnym zmiany traktatowe w latach 90. oraz w pierwszej 
dekadzie XXI w. miały na celu m.in. zwiększenie roli parlamentów narodowych w proce-
durach tworzenia prawa w UE oraz upodmiotowienie obywateli państw członkowskich 
w strukturach unijnych. Na poziomie krajowym gwarantem demokratycznej legitymi-
zacji decyzji pochodzących z rządu jest parlament – w przypadku Polski Sejm i Senat. 
Obie izby jako instytucje polityczne pozostają w ciągłym napięciu systemowym z rządem. 
Przejawia się ono między innymi tym, że z jednej strony układ sił politycznych w parla-
mencie rzutuje na intensywność działań legislacyjnych rządu, a z drugiej ciągłym zabiega-
niem przez rząd o poparcie większości w parlamencie po to, aby sprawnie działać. Dlatego 
tak ważne jest prowadzenia badań nad pozycją i rolą Sejmu i Senatu w polskim systemie 
politycznym ogólnie, ale także w bardziej szczegółowych kontekstach. Poniższy tekst od-
powiada na tak postawione wyzwanie badawcze, skupiając się jednocześnie na okresie, 
w którym polska polityka europejska zaczynała się dopiero tworzyć.

PODeJŚCIe TeOReTYCZNe

W niniejszym artykule zaprezentowany zostanie sposób postrzegania roli parlamen-
tu w dwóch ujęciach – historycznym (genetycznym) i funkcjonalnym1. Oba podejścia 
stosowane do badania organizacji i zarządzania oraz ich narzędzia poznawcze pozwolą 

1 J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, 
Gdynia 2000, s. 36 -38.
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w sposób całościowy zaprezentować ewolucję roli Sejmu i Senatu w systemie krajowej 
polityki europejskiej. Wyjaśnienie historyczne – czy genetyczne, jak niekiedy nazywa 
się je w teorii badań naukowych – polega na pokazaniu genezy zjawisk i procesów roz-
ciągniętych w czasie, które powodują przekształcenie przedmiotu badania. Udzielenie 
odpowiedzi na pytania „jak doszło do tego, że takie zjawisko nastąpiło?” oraz „dlaczego 
to się wydarzyło?” umożliwi wyjaśnienie przyczyn, które sprawiły, że parlament jest naj-
ważniejszą instytucją legitymizującą krajową politykę europejską.

Jeżeli potraktować wyjaśnienie historyczne jako swego rodzaju narrację dla opisu 
krajowej polityki europejskiej, to do pełnego zrozumienia jej rozwoju potrzebne jest po-
kazanie wzajemnych zależności zjawisk w niej zachodzących. Wyjaśnienie funkcjonalne 
umożliwia zbadanie, jak zmiany w jednym obszarze wpływają na zmiany w drugim. Stąd 
też drugie z podejść metodologicznych pozwoli przeanalizować wpływ procedur i reguł 
wynikających z aktów prawnych oraz zwyczajów powstałych w efekcie historycznych 
procesów na funkcje parlamentu, które pełni on w krajowej polityce europejskiej.

Przedstawione powyżej założenia dwóch perspektyw teoretycznych autor wykorzy-
stuje w swoich badaniach nad rolą Sejmu i Senatu w systemie krajowej polityki eu-
ropejskiej. Niosą one także pewne konsekwencje praktyczne dla analizy przedstawio-
nej w niniejszym artykule. Mianowicie w dalszej części rolę parlamentu i funkcje przez 
niego pełnione w krajowej polityce europejskiej traktować będę jako zmienną zależną. 
Zmiennymi niezależnymi w ujęciu historycznym są zatem wydarzenia i procesy, które 
pojawiały się w czasie polskiej drogi do członkostwa w UE. Z kolei zmiennymi nieza-
leżnymi w ujęciu funkcjonalnym są reguły i procedury powstałe zarówno w wyniku 
działania aktów prawnych, jak i pozaprawnych zwyczajów.

Do analizy roli i funkcji parlamentu w sprawach związanych z UE wykorzystuję 
narzędzia i pojęcia związane z podejściem systemowym w badaniach nad polską poli-
tyką europejską. Daje to możliwość zbadania nie jednego podmiotu politycznego, ale 
sieci takich podmiotów oraz występujących między nimi współzależności2, czego nie 
podważają nawet krytycy tego podejścia3. Podejście to jest tym bardziej uzasadnione, 
że materia, którą zajmuje się krajowa polityka europejska, odnosi się zarówno do spraw 
wewnętrznych kraju, jak i jego aktywności zewnętrznej, co znacznie komplikuje jej ba-
danie przy pomocy innych, mniej interdyscyplinarnych perspektyw teoretycznych4.

Do tej pory najbardziej kompleksową koncepcję systemowego zorganizowania 
działania krajowej administracji rządowej w sprawach europejskich w Polsce przedsta-
wił Artur Nowak -Far. Według niego aktywność każdego z państw członkowskich UE 

2 D. Easton, An Approach to the Analysis of Political System, „World Politics” 1957, Vol. 9, nr 3, s. 383-
-384, [online] http://dx.doi.org/10.2307/2008920; P. Sztompka, Analiza systemowa w naukach po‑
litycznych, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 
1975, s. 84, Biblioteka Nauk Politycznych.

3 P. Leslie, General Theory in Political Science. A Critique of Easton’s Systems Analysis, „British Journal of 
Political Science” 1972, Vol. 2, nr 2, s. 155 -172.

4 A. Szymański, Systemowe podejście w badaniach europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia me‑
todologiczne, red. nauk. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2010, s. 162, Studia Europej‑
skie – Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Podręcznik Akademicki.
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przejawia się w czterech tzw. sferach relacyjnych5. Są to obszary, gdzie instytucje i or-
gany UE wchodzą w relacje z administracją publiczną państw członkowskich. Charak-
ter tych sfer determinuje kształt systemu odpowiadającego za działanie wspomnianych 
podmiotów w ich ramach. To, jak wygląda zorganizowanie tego systemu po stronie 
państwa członkowskiego, zależy od jego suwerennej decyzji. Ważne jest jednak, aby 
państwo nie łamało zasady lojalnej współpracy (art. 4 pkt 3 TUE).

Ogólne zasady działania systemów we wspomnianych czterech sferach wyglądają 
następująco:

a) Obszar kooperacyjno -negocjacyjny – jego istnienie wynika z faktu uczestnictwa 
państw członkowskich w unijnym procesie podejmowania decyzji. W ramach
tego obszaru krajowa administracja powinna tak zorganizować system współ-
pracy i negocjacji, aby zapewnić efektywne prezentowanie stanowisk krajowych
w gremiach unijnych.

b) Obszar implementacyjny – to obszar, w ramach którego kraje członkowskie wy-
konują prawo UE, natomiast system implementacyjny w tych krajach powinien
umożliwiać prawidłowe wykonywanie prawa wspólnotowego na gruncie krajo-
wym przez wszystkie zobowiązane do tego podmioty.

c) Obszar legitymizacyjny – na terenie kraju członkowskiego opiera się na współ-
działaniu administracji rządowej z parlamentem, samorządami i reprezentatyw-
nymi partnerami społecznymi.

d) Obszar litygacyjny – odnosi się do sytuacji, w której państwo członkowskie wystę-
puje jako jedna ze stron przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TS UE). W kraju
system litygacyjny powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić skuteczną koor-
dynację obrony państwa członkowskiego w sytuacji występowania przed TS UE.

Podmiotem zaangażowanym w poszczególne systemy jest przede wszystkim admi-
nistracja publiczna państwa. Charakter sfer relacyjnych powoduje, że działania podej-
mowane w jednej z nich silnie oddziałują na aktywność w innych. To, czy oddziaływa-
nia te będą miały charakter sekwencyjny, wzajemny czy wspierający, zależy od funkcji, 
jakie realizują zaangażowane w poszczególne sfery podmioty. Poniższa tabela przed-
stawia właściwe dla danej sfery relacyjnej podmioty oraz funkcje, które w niej pełnią. 
Zestawienie to odnosi się do obecnego kształtu systemu krajowej polityki europejskiej 
powstałego w 2010 r.6 i ma ułatwić prześledzenie rozwoju poszczególnych funkcji or-
ganów i instytucji krajowych w sprawach związanych z UE. Przedstawiona w dalszej 
części artykułu ewolucja roli Sejmu i Senatu w systemie krajowej polityki europejskiej 
w okresie przedakcesyjnym w ujęciu historycznym i funkcjonalnym pozwoli zaobser-
wować rozwój funkcji przypisanych polskiemu parlamentowi.

5 A. Nowak -Far, Krajowa administracja rządowa a Unia Europejska. Strefy relacyjne i podstawowe aspek‑
ty ich funkcjonowania, [w:] Dostosowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskiej, red. 
nauk. tenże, Warszawa 2005, s. 6 -12, Studia z Dziedziny Prawa Unii Europejskiej, 4.

6 W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Euro-
pejskich. Likwidowała ona Komitet Integracji Europejskiej i zastępowała go Komitetem do Spraw Eu-
ropejskich, w którym zasiadają: minister właściwy do spraw członkostwa RP w UE, czyli de facto mini-
ster spraw zagranicznych, członkowie Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Tabela 1. Krajowe organy i instytucje oraz pełnione przez nie funkcje  
w krajowej polityce europejskiej (stan aktualny)

Sfera System Krajowe organy 
i instytucje

Funkcje w krajowej  
polityce europejskiej

IMPLeMeN-
TACYJNA
Wykonywanie pra-
wa UE przez pań-
stwa członkowskie.

Umożliwia 
prawidłową 
implemen-
tację aktów 
prawnych UE 
(rozporządzeń, 
dyrektyw i de-
cyzji) w kraju 
przez wszyst-
kie instytucje, 
zapewniając 
skuteczność 
i jednolitość 
funkcjono-
wania prawa 
UE na całym 
terytorium 
państwa.

Centralna ad-
ministracja 
publiczna

Funkcja legislacyjna
Przygotowanie projektów aktów 
legislacyjnych.

Funkcja wykonawcza
Wykonywanie przepisów przyjętego prawa.

Funkcja nadzorczo -kontrolna
Czuwanie nad wdrożeniem i realizacją prawa 
przez podmioty podległe.

Funkcja komplementacyjna*
Podejmowanie działań na podstawie prze-
pisów prawa, których realizacja przynosi 
dodatkowe korzyści, np. regulacje dotyczące 
funduszy strukturalnych.

Samorządowa 
administracja 

publiczna

Funkcja legislacyjna
Przygotowanie projektów aktów 
legislacyjnych.

Funkcja wykonawcza
Wykonywanie przepisów przyjętego prawa.

Funkcja nadzorczo -kontrolna
Czuwanie nad wdrożeniem i realizacją prawa 
przez podmioty podległe.

Funkcja komplementacyjna
Podejmowanie działań na podstawie prze-
pisów prawa, których realizacja przynosi 
dodatkowe korzyści, np. regulacje dotyczące 
funduszy strukturalnych.

Sejm i Senat
Funkcja prawodawcza
Stanowienie prawa krajowego wdrażającego 
przepisy UE.

* A. Nowak -Far, Krajowa administracja rządowa…, s. 22.
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Sfera System Krajowe organy 
i instytucje

Funkcje w krajowej  
polityce europejskiej

KOORDYNA-
CYJNO-
-NeGOCJA-
CYJNA
Uczestnictwo kra-
ju w unijnym pro-
cesie decyzyjnym.

Umożliwia 
skuteczne 
identyfikowa-
nie, formuło-
wanie i pre-
zentowanie 
stanowisk na 
gremiach po-
dejmujących 
decyzje w UE.

Komitet do Spraw 
Europejskich 

(Rada Ministrów)

Funkcja decyzyjna
Rozpatrywanie i rozstrzyganie: a) stanowisk 
dotyczących dokumentów UE; b) instrukcji 
na posiedzenia Rady Unii Europejskiej oraz 
Komitetu Stałych Przedstawicieli.

Funkcja uzgadniania projektów stanowisk 
krajowych
np. na posiedzenia Rady Europejskiej.

Ministerstwo 
Spraw 

Zagranicznych

Funkcja organizatorska
Organizowanie i nadzór nad procesem przy-
gotowywania instrukcji krajowych wewnątrz 
administracji rządowej.

Ministerstwa
Funkcja wykonawcza
Przygotowanie projektu instrukcji krajowej 
w ramach konsultacji międzyresortowych.

Sejm i Senat

Funkcja opiniodawcza
Wyrażenie opinii nt. projektu aktu prawnego 
UE, które może zostać zawarte w stanowisku 
krajowym.

Funkcja kontrolna
Kontrola zasady pomocniczości.

Samorządowa 
administracja 

publiczna

Funkcja konsultacyjna
Konsultowanie przez ministerstwa w spra-
wach szczegółowych zawartych w projektach 
instrukcji krajowych.
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Sfera System Krajowe organy 
i instytucje

Funkcje w krajowej  
polityce europejskiej

LeGITYMI-
ZACYJNA
Demokratyczne 
wsparcie państwa 
członkowskie-
go w działaniach 
w ramach procesu 
kooperacyjno-
-negocjacyjnego.

Zapewnienie 
uzasadnienia 
i wsparcia od 
parlamentu, 
samorządu 
oraz partne-
rów spo-
łecznych dla 
działań rządu 
związanych 
z członko-
stwem w UE.

Sejm i Senat

Funkcja deliberatywna
Prowadzenie debaty nad sprawami związany-
mi z udziałem Polski w UE.
Funkcja konsultacyjna
Uczestniczenie w procedurze wyrażania opi-
nii do instrukcji krajowych oraz innych do-
kumentów o charakterze politycznym, wpły-
wających na działania rządu w sprawach UE.
Funkcja opiniodawcza
Wyrażanie opinii na temat kandydatur oso-
bowych na stanowiska przypadające Polsce 
w UE.
Funkcja kooperacyjna
Współpraca z polskimi deputowanymi do PE 
oraz innymi parlamentami krajowymi.
Funkcja nadzorcza
Nadzór nad działaniami rządu w sprawach 
związanych z członkostwem w UE. Przejawia 
się on w otrzymywaniu informacji o członko-
stwie w UE od MSZ.
Funkcja kreowania polityk państwa
Wyrażanie zdania odnośnie konkretnych 
działań rządu w kwestiach związanych z UE.

Samorządowa 
administracja 

publiczna

Funkcja deliberatywna
Prowadzenie debaty nad sprawami związa-
nymi z udziałem Polski w UE dotyczącymi 
kwestii szczegółowych, np. kierunki wydat-
kowania funduszy strukturalnych.
Funkcja kooperacyjna
Współpraca z administracją lokalną innych 
państw członkowskich.
Funkcja konsultacyjna
Uczestniczenie w procedurze wyrażania nie-
wiążących opinii do dokumentów o charak-
terze społeczno -gospodarczym wpływających 
na działania rządu w sprawach UE.

Partnerzy 
społeczni 

Funkcja deliberatywna
Prowadzenie debaty nad sprawami zwią-
zanymi z udziałem Polski w UE dotyczą-
cymi kwestii szczegółowych, np. kwestii 
społecznych.
Funkcja konsultacyjna
Uczestniczenie w procedurze wyrażania nie-
wiążących opinii do dokumentów o charak-
terze społeczno -gospodarczym wpływających 
na działania rządu w sprawach UE.
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Sfera System Krajowe organy 
i instytucje

Funkcje w krajowej  
polityce europejskiej

LITYGA CYJNA
Występowanie 
państwa w roli 
skarżącego lub 
skarżonego przed 
Trybunałem 
Sprawiedliwości 
UE. Składanie 
pytań 
prejudycjalnych.

Zapewnia 
koordynację 
obrony pań-
stwa przed 
Trybunałem 
Sprawied- 
liwości UE 
oraz wspo-
maga wymiar 
spra wied-
liwości w za-
kresie składa-
nia pytań 
pre ju dy cjal-
nych.

Ministerstwo 
Spraw 

Zagranicznych 
(Departament 

Prawa UE)

Funkcja koordynacyjna
Koordynowanie działań administracji rządo-
wej w ramach postępowań dotyczących naru-
szenia prawa UE oraz udział Polski w postę-
powaniach przed sądami UE.

Sądy powszechne

Funkcja uzupełniająca
Działania uzupełniające wobec obowiąz-
ków państwa wynikających z uczestniczenia 
w systemie prawnym UE. Polegają na fakul-
tatywnym składaniu pytań prejudycjalnych 
przez sądy I instancji oraz obligatoryjnym 
przez sądy, których orzeczenia nie podlegają 
zaskarżeniu.

Sejm i Senat

Funkcja uzupełniająca
Działania uzupełniające parlamentu wyni-
kają z możliwości wniesienia do Trybunału 
Sprawiedliwości UE skargi w sprawie naru-
szenia przez akt ustawodawczy UE zasady 
pomocniczości. Skargę tę wnosi się za po-
średnictwem Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Nowak -Far, Krajowa administracja rządowa a Unia 
Europejska. Strefy relacyjne i podstawowe aspekty ich funkcjonowania, s. 7 -51, [w:] Dostosowanie polskiej ad‑
ministracji do członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. tenże, Warszawa 2005, Studia z Dziedziny Prawa 
Unii Europejskiej, 4; tenże, Koncepcja sfer relacyjnych – stosowanie i podstawowe parametry oceny, „Przegląd 
Europejski” 2005, nr 1, s. 81 -103.

W badaniach prowadzonych przez autora, z których częściowe wnioski przedsta-
wione są w tym artykule, uwaga poświęcona zostanie tylko sferze legitymizacyjnej i sfe-
rze kooperacyjno -negocjacyjnej w części dotyczącej relacji pomiędzy rządem i parla-
mentem. W tekście odniesiono się także do sfery implementacyjnej, która w okresie 
przedakcesyjnym dotyczyła wyłącznie dostosowania polskiego prawodawstwa do 
 acquis communautaire. Analizie nie jest natomiast poddana sfera litygacyjna. Wynika 
to z faktu, że funkcje parlamentu w ostatniej z wymienionych sfer zostały mu przypisa-
ne dopiero po wstąpieniu Polski do UE oraz wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

ROLA PARLAMeNTU W UJĘCIU HISTORYCZNYM 
W OKReSIe PRZeDAKCeSYJNYM

Ujęcie historyczne (genetyczne) pozwala prześledzić wydarzenia i procesy, które po-
jawiały się w czasie polskiej drogi do członkostwa w UE oraz już w jego trakcie i któ-
re miały wpływ na rozwijanie roli Sejmu i Senatu w ramach systemu polskiej polityki 
europejskiej. W okresie przedakcesyjnym możemy wskazać na cztery wydarzenia, któ-
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re wpłynęły na profesjonalizację działań polskich organów przedstawicielskich w spra-
wach związanych z Unią Europejską. Po pierwsze była to decyzja o utworzeniu komisji 
właściwych w sprawach europejskich. Od 1993 r. w Sejmie i Senacie funkcjonowały 
komisje nadzwyczajne zajmujące się sprawami związanymi z Układem Europejskim. 
O ile w Senacie II kadencji komisja ta powołana została jedynie do rozpatrzenia ustawy 
o ratyfikacji Układu Europejskiego7, o tyle w Sejmie kompetencje podobnej komisji
były znacznie szersze, a ona sama działała aż do maja 1997 r. Wtedy to komisja ta prze-
kształciła się w komisję stałą. W Senacie do maja 1993 r. działała jeszcze komisja nad-
zwyczajna do spraw integracji europejskiej, w której planach w kolejnej kadencji było
przekształcenie się w podkomisję w ramach komisji spraw zagranicznych. Wraz z in-
stytucjonalizacją gremiów zajmujących się sprawami europejskimi zwiększał się także
zakres tematyczny, którym się one zajmowały. Nie ograniczał się on już tylko do nad-
zoru nad realizacją postanowień Układu Europejskiego i ogólnych stosunków Polski ze
Wspólnotami Europejskimi. Uwaga komisji zarówno w Sejmie, jak i w Senacie skupiła
się na sprawach dotyczących całego procesu integracji europejskiej, w tym i członko-
stwa Polski, oraz realizacji umów w tym zakresie.

Drugim wydarzeniem istotnie wpływającym na proces „europeizacji” parlamen-
tu był udział posłów i senatorów w pracach organów stowarzyszenia. Organy te czu-
wały nad prawidłowym wypełnianiem postanowień Układu Europejskiego, który okre-
ślał między innymi takie obowiązki państwa stowarzyszonego jak harmonizacja prawa, 
zacieśnianie współpracy handlowej i gospodarczej oraz przeprowadzenie reformy ad-
ministracji publicznej w kierunku usprawnienia jej działania zgodnie z zasadami demo-
kracji. Jednym z trzech głównych organów stowarzyszenia była Parlamentarna Komisja 
Wspólna. Składała się ona z 30 członków w połowie reprezentujących Parlament Euro-
pejski (PE), a w połowie z posłów i senatorów parlamentu kraju stowarzyszonego. Spo-
tkania odbywały się dwa razy do roku, zamiennie w kraju stowarzyszonym i w Brukseli. 
Przewodniczyli im wspólnie przewodniczący PE i delegacji z danego kraju stowarzy-
szanego. Między innymi przez tę cechę, jak wskazał Michael A. Rupp, w ramach prac 
Parlamentarnej Komisji Wspólnej nie było aż tak wyraźnego podziału na członków UE 
oraz kraje aspirujące do członkostwa8. Sprzyjała temu także deliberatywna funkcja, jaką 
pełniło to gremium. Jego rolą było doradzanie innemu organowi stowarzyszenia – Ra-
dzie Stowarzyszenia9 – która to powinna była informować Parlamentarną Komisję 
Wspólną, na jej żądanie, o wszystkich działaniach i decyzjach dotyczących realizacji 
Układu Europejskiego. Parlamentarna Komisja Wspólna mogła udzielać zaleceń Radzie 

7 Pełna nazwa wspomnianej komisji senackiej to: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o ra-
tyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi 
i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską (30 IV 1992 – 20 X 1992).

8 M.A. Rupp, The Pre ‑Accession Strategy and the Governmental Structures of Visegrad Countries, [w:] 
Back to Europe. Central and Eastern Europe and the European Union, red. K. Henderson, London–
Philadelphia 1999, s. 92.

9 Rada Stowarzyszenia jest jednym z trzech organów powołanych na mocy Układu Europejskiego oraz 
skonstruowanych tak, aby zapewnić równy udział przedstawicieli instytucji UE i organów państwa 
stowarzyszonego z UE.
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Stowarzyszenia, ta jednak nie miała obowiązku konsultowania się z nią przed podjęciem 
decyzji. Brak realnych narzędzi wpływu komisji na proces zacieśniania współpracy 
pomiędzy państwami stowarzyszonymi a UE rekompensowała funkcja prowadzenia 
dialogu politycznego. Oprócz wskazanej wyżej funkcji Parlamentarnej Komisji Wspólnej 
ciało to miało także wzmacniać udział społeczeństwa w procesie integracji, a poprzez to 
odgrywać istotną rolę legitymizującą działania systemu krajowej polityki europejskiej.

Na pogłębienie kontaktów między polskim parlamentem a PE oraz zapoznanie się 
z praktykami i specyfiką pracy deputowanych do organu przedstawicielskiego UE miał 
wpływ mechanizm tzw. aktywnego obserwatora. Pełnoprawny status aktywnych obser-
watorów 54 polskich parlamentarzystów otrzymało w kwietniu 2003 r. po podpisaniu 
Traktatu Akcesyjnego. Status ten wygasał w momencie wejścia w życie tego traktatu, 
czyli wraz z przystąpieniem państwa do UE. Zatem przez okres niespełna 12 miesięcy 
przedstawiciele Sejmu i Senatu mogli aktywnie przyglądać się pracom PE oraz jego we-
wnętrznym instytucjom, a także wykorzystywać dostępne obserwatorom narzędzia do 
wpływania na jego prace. Należy jednak pamiętać, że możliwości te były w wyraźnym 
stopniu ograniczone. Obserwatorzy pozbawieni byli prawa występowania z inicjatywą 
prawodawczą. Nie mogli także wybierać przewodniczących komisji PE oraz przewod-
niczących grup politycznych. Niemniej jednak obserwatorzy posiadali szereg upraw-
nień, do których należały10:

a) prawo do udziału w sesjach plenarnych PE, bez prawa zabierania głosu w ich
trakcie, głosowania oraz możliwości bycia wybranym do pełnienia funkcji w ra-
mach tej instytucji;

b) prawo do udziału w pracach komisji parlamentarnych oraz delegacji międzypar-
lamentarnych, gdzie mogli zabierać głos w dyskusji, jednak bez możliwości gło-
sowania oraz prawa wybieralności. Decyzja o oddelegowaniu obserwatora do
komisji zapadała w obrębie delegacji krajowej w poszczególnych grupach po-
litycznych. Takie rozwiązanie warunkowane było z góry określonym limitem
miejsc w ciałach wewnątrzparlamentarnych dla delegacji krajowych państw kan-
dydujących;

c) możliwość zaangażowania się w prace grup politycznych w PE, z prawem za-
bierania głosu, ale bez prawa głosowania. W jej obrębie, zgodnie z przynależno-
ścią do danej tematycznej komisji w PE, obserwator mógł brać udział w pracach
grup roboczych przygotowujących stanowisko grupy politycznej wobec projek-
tu aktu prawnego, który miałby być prezentowany na sesji plenarnej PE;

d) możliwość przedkładania tekstów tym organom parlamentu, do których dany
obserwator należał, jedynie za pośrednictwem przewodniczącego takiego orga-
nu i za jego zgodą. Co więcej, zgoda uzależniona była również od kalendarza
prac organu oraz liczby spraw, którymi w danym momencie się zajmował.

10 J. Borkowski, A. Grzyb, The Role of Observers in the European Parliament in the Process of institution‑
alisation of Poland’s Membership in the EU, „Yearbook of Polish European Studies” 2004, nr 8, s. 111-
-113; Parlament Europejski, Przewodnik dla obserwatorów. Przyjęty decyzją prezydium w dniu 29 stycz‑
nia 2003 r., s. 7 -8, [online] http://www.europarl.europa.eu/observers/handbook/obs_handb_pl.pdf, 
17 V 2014.
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Niektórzy badacze wskazują, że dzięki udziałowi parlamentarzystów w obserwowa-
niu prac PE uzyskali oni swobodniejszy dostęp do informacji z instytucji europejskich, 
który na poziomie krajowym ograniczony był procedurami przyjętymi dla realizacji 
procedury informowania i konsultacji11.

Zanim przedstawiciele polskiej administracji rządowej oraz parlamentu włączeni 
zostali w procedurę aktywnego obserwatora w instytucjach UE, uczestniczyli aktyw-
nie w pracach Konwentu w sprawie przyszłości Europy. Decyzja o jego zwołaniu za-
padła w czasie posiedzenia Rady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 r.12, a obrady 
rozpoczęły się 28 lutego 2002 r. i trwały do 18 lipca 2013 r. Konwent w sprawie przy-
szłości Europy był innowacyjnym rozwiązaniem politycznym mającym na celu wy-
pracowanie propozycji zmian traktatowych13. Jego nowatorska formuła przejawiała 
się między innymi w tym, że do procesu, który normalnie zarezerwowany był dla re-
prezentantów władzy politycznej państw członkowskich, dopuszczono szersze grono 
podmiotów, również z państw kandydujących. W efekcie w 105 -osobowym składzie 
konwentu państwa te reprezentowało 13 przedstawicieli rządów (jedna osoba z dane-
go kraju) i 26 przedstawicieli parlamentów narodowych (dwie osoby z danego kraju)14. 
Dodatkowo każdy z 39 przedstawicieli państw kandydujących miał swojego zastępcę.

Polski parlament w pracach Konwentu w sprawie przyszłości Europy reprezento-
wał ze strony Sejmu Józef Oleksy z SLD, którego zastępowała Marta Fogler z Platfor-
my Obywatelskiej (PO), a ze strony Senatu Edmund Wittbrodt z Klubu Senatorskie-
go Blok Senat 2001, którego zastępowała Genowefa Grabowska z Klubu Senackiego 
SLD -UP. Stronę rządową reprezentowała sekretarz KIE i sekretarz stanu w MSZ Da-
nuta Hübner. Jej zastępcą był Janusz Trzciński.

Przedstawiciele Polski w konwencie brali czynny udział w jego pracach. W pierw-
szej fazie tzw. słuchania prezentowali stanowisko krajowe wobec poszczególnych tema-
tów określonych przez Radę Europejską w Deklaracji z Laeken15. D. Hübner zwracała 
uwagę na konieczność takiego podziału kompetencji UE, aby można je było poddawać 
przeglądowi i weryfikacji. Pogląd ten wyrażał także E. Wittbrodt, który dodatkowo po-

11 J. Borkowski, A. Grzyb, The Role of Observers…, s. 119.
12 Annex i. Laeken Declaration on the Future of the European Union, [w:] Presidency Conclusions. Europe‑

an Council Meeting in Laeken, 14 ‑15 December 2001, SN 300/1/01 REV 1, s. 19 -26.
13 Zob.: C. Reh, W. Wessels, Towards an innovative Mode of Treaty Reform? Three Sets of Expectations for 

the Convention, „Collegium” 2002, nr 24.
14 Oprócz 39 członków konwentu z państw kandydujących w jego skład wchodzili także: przewod-

niczący (Valéry Giscard d’Estaing), dwóch zastępców przewodniczącego (Giuliano Amato i Jean-
-Luc Dehaene), 30 przedstawicieli parlamentów państw członkowskich, 15 przedstawicieli rządów 
państw członkowskich, 16 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, dwóch przedstawicieli Ko-
misji Europejskiej. Pracom konwentu przyglądali się obserwatorzy z Komitetu Regionów, Komite-
tu Ekonomiczno -Społecznego, partnerzy społeczni oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Zob.: The European Convention Archive, [online] http://web.archive.org/web/20020611092605/
http://european -convention.eu.int/Static.asp?lang=EN&Content=Composition, 17 V 2014.

15 informacja Marszałka Sejmu na temat dotychczasowego przebiegu obrad Konwentu na temat przyszłości 
Europy, stan na 15 lipca 2002 r., wraz z Deklaracją z Laeken – Przyszłość Unii Europejskiej, Warszawa, 
16 VII 2002, Druk nr 704, s. 8, 10 -11, 17, 20.
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stulował, aby zmniejszyć liczbę obecnych czterech traktatów do jednego, składającego 
się z części podstawowej i uzupełniającej. Według senatora E. Wittbrodta UE powinna 
mieć możliwość elastycznego dobierania środków w celu realizacji swojej misji. Miało-
by to sprzyjać większej efektywności procesów decyzyjnych i spójności polityk wspól-
notowych. Minister D. Hübner wraz z J. Oleksym podkreślała konieczność oparcia się 
na zasadzie subsydiarności i solidarności w realizacji polityk wspólnotowych. Ponad-
to J. Oleksy proponował, aby Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości powierzyć 
obowiązek monitorowania przestrzegania zasady subsydiarności. Podkreślał on także 
konieczność decentralizacji procesu decyzyjnego w UE i włączenia do niego regionów 
państw członkowskich. Opowiadano się także za włączeniem parlamentów narodowych 
w proces podejmowania decyzji w UE oraz zacieśnianie współpracy z PE między in-
nymi poprzez wspólne spotkania komisji sektorowych izb krajowych z PE. W obsza-
rze spraw zewnętrznych UE J. Oleksy proponował zastanowienie się nad częściowym 
uwspólnotowieniem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) poprzez 
zwiększenie koordynacji w zakresie polityk zagranicznych państw członkowskich. Słu-
żyć temu miała propozycja stopniowego zbliżania stanowisk Komisarza ds. Stosunków 
Zewnętrznych i Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB. Podkreślano także znaczenie 
przyszłej polityki wschodniej UE oraz konieczność uczynienia jej bardziej konstruktyw-
ną i otwartą.

W kolejnych etapach dyskusje z sesji plenarnych konwentu przeniosły się do grup 
roboczych, które szczegółowo omawiały i wypracowywały propozycję rozwiązań w po-
szczególnych tematach poruszonych w fazie słuchania. Każdy z przedstawicieli Polski 
oraz ich zastępcy od czerwca 2002 r. uczestniczyli w pracach tylko w jednej z grup16. 
J. Oleksy był członkiem grupy ds. roli parlamentów narodowych; M. Fogler zasiadała
w grupie ds. zasady subsydiarności; E. Wittbrodt uczestniczył w spotkaniach grupy ds.
kompetencji uzupełniających UE; G. Grabowska pracowała w grupie ds. osobowości
prawnej; D. Hübner była członkiem grupy ds. zarządzania ekonomicznego; J. Trzciński 
zasiadał w grupie ds. włączenia Karty Praw Podstawowych do traktatów.

Oceniając udział przedstawicieli Polski w pracach Konwentu w sprawie przy-
szłości Europy, należy wskazać na znaczenie deliberacji jako istotnego procesu dla 
kształtowania się systemu krajowej polityki europejskiej. Sam konwent był przykła-
dem instytucji nieobcej dla kultury dyskursu, na której opiera się UE. Możliwość 
uczestniczenia posłów, senatorów i urzędników administracji rządowej w dyskusji na 
forum konwentu miała duży wpływ przede wszystkim na stopniowe wykształcanie 
się funkcji deliberatywnej parlamentu i kształtowanie się w kraju debaty publicznej 
o sprawach europejskich17. Odbywała się ona między innymi przy udziale komisji ds.
europejskich Sejmu i Senatu, które przy współudziale ekspertów w marcu i kwietniu
2002 r. zorganizowały nadzwyczajne posiedzenie poświęcone przyszłości debaty nad

16 Secretariat of the European Convention, Composition of the Working Groups, Brussels, 5 VI 2002, 
CONV 77/02.

17 informacja o narodowej debacie w Polsce na temat przyszłości Unii Europejskiej, przedstawiona przez 
Rząd RP Konwentowi Europejskiemu, Warszawa, 14 czerwca 2002 r., „Monitor Integracji Europej-
skiej” 2002, nr 56, s. 213 -216.
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Europą oraz pracom Konwentu. Narodowa dyskusja angażowała także różnego ro-
dzaju grupy i podmioty społeczne, które dotychczas znajdowały się poza głównym 
nurtem debaty europejskiej w kraju. Podjęcie takich działań pozwoliło, jak wskazała 
D. Hübner w czasie dyskusji w Sejmie, wyjść […] poza środowiska czysto polityczne
i naukowe, eksperckie, w których gronie do tej pory toczyła się w większości dyskusja na
temat ogólnie pojętej przyszłości Europy, a także wyjść […] poza stolicę i poza jej elity,
co pozwala wykorzystać również potencjał miejscowych elit społecznych w dyskusji, jed‑
nocześnie je aktywizując i wypełniając w większym stopniu duchem europejskim, a także
wspierając je w roli i odpowiedzialności, jaką pełnią w środowiskach lokalnych18.

ROLA PARLAMeNTU W UJĘCIU FUNKCJONALNYM 
W OKReSIe PRZeDAKCeSYJNYM

Najważniejszym procesem o charakterze administracyjno -politycznym w kontekście 
starań Polski o członkostwo w UE było dostosowanie prawa polskiego do prawodaw-
stwa Wspólnot Europejskich. Wymóg ten nakładały głównie przepisy Układu Europej-
skiego, który wszedł w życie 1 lutego 1994 r. Przyjęcie dorobku prawnego Wspólnot 
Europejskich wynikało także z kryteriów politycznych przyjętych na posiedzeniu Rady 
Europejskiej w Kopenhadze w czerwcu 1993 r.

Kierowanie procesem dostosowania prawa polskiego do acquis communautaire spo-
czywało na Radzie Ministrów, która była politycznie odpowiedzialna za jego realizację. 
Stąd też rola Sejmu i Senatu miała charakter bierny, tzn. sprowadzała się tylko do przyj-
mowania projektów ustaw wcześniej już pozytywnie zaopiniowanych przez Pełnomoc-
nika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, usytuowanego w Urzę-
dzie Rady Ministrów.

Trzeba jednak zauważyć, że parlament nie pozostał pasywnym wykonawcą woli 
ustawodawczej rządu. Do przysłanych przez Radę Ministrów projektów ustaw posło-
wie i senatorowie często składali swoje poprawki. Wykorzystywali oni także prawo ini-
cjatywy ustawodawczej, które przysługiwało im na mocy Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wy-
konawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (tzw. Mała Kon-
stytucja). W obu przypadkach nie było jednak wymogu kontroli pod kątem zgodności 
przepisów z prawem wspólnotowym, gdyż na podstawie decyzji Rady Ministrów do-
kumenty prawne zgłoszone w wyżej opisany sposób były spod tej kontroli wyłączone19. 

18 Stenogram z 27. Posiedzenia Sejmu RP iV kadencji w dniu 24 lipca 2002 r., [online] http://orka2.
sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/39C7200F#005, 17 V 2014. Minister D. Hübner podawała przykład 
Forum „Wspólnie o przyszłości Europy”, które było platformą dla wyrażania opinii i propozycji przez 
obywateli i przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Spotkania forum odbyły się m.in. w War-
szawie, Gdańsku, Częstochowie, Poznaniu, Wrocławiu, Siedlcach i Krakowie.

19 Uchwała Rady Ministrów nr 16 z 29 marca 1994 r. w sprawie dodatkowych wymogów postępowania 
z rządowymi projektami normatywnych aktów prawnych ze względu na konieczność spełnienia kryteriów 
zgodności z prawem Unii Europejskiej, M. P. 1994, nr 23 poz. 188.
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Sytuacja ta wpływała niekorzystnie na sam proces dostosowania i była wielokrotnie 
krytykowana przez przedstawicieli UE.

Warto wskazać na istotny moment w okresie przedakcesyjnym, w którym to par - 
la ment wyszedł poza swoją dotychczasową rolę prawodawczą w procesie dostoso-
wawczym. We wrześniu 1997 r. Sejm dokonał nowelizacji swojego regulaminu, 
wprowadzając zmiany, które wpłynęły nie tylko na jakość procesu dostosowawczego, 
ale także na kształt instytucjonalny systemu krajowej polityki europejskiej. Przepisy 
nowego regulaminu (art. 31 ust. 2a) wyeliminowały lukę w systemie, która pomijała 
projekty ustaw zgłaszane przez posłów, komisje sejmowe, Senat oraz Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w procesie kontroli zgodności z prawem Wspólnot Europej-
skich. Od jesieni 1997 r. także i te projekty musiały posiadać klauzulę stwierdzającą 
zgodność projektu z prawem wspólnotowym lub oświadczenie o stopniu i powodach 
 niezgodności20.

W okresie przedakcesyjnym zaczęła się kształtować także funkcja nadzorcza parla-
mentu w obszarze polityki europejskiej prowadzonej przez rząd. Bezpośrednio po ra-
tyfikacji Układu Europejskiego Sejm w dniu 4 lipca 1992 r. zobowiązał rząd do przed-
stawienia programów działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do 
wymagań wynikających z Układu Europejskiego. Od tego dnia Pełnomocnik Rządu 
ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej co roku przygotowywał raport 
zawierający opis działań podejmowanych w celu dostosowania prawodawstwa Polski. 
Następnie, po przyjęciu przez Radę Ministrów, raport taki przedkładano Sejmowi do 
oceny. W sumie do 1997 r. parlament ocenił cztery tego typu raporty (za 1993, 1994, 
1995 oraz zbiorczy z lat 1992 -1996, nieco szerzej traktujący działania dostosowawcze, 
niż zakładał to program z 1992 r.). Począwszy od 1997 r., rząd przedstawiał sprawoz-
danie z realizacji Narodowej Strategii Integracyjnej (NSI) – kluczowego dokumentu 
porządkującego instytucje i działania Polski w obszarze polityki europejskiej, który do-
datkowo uwzględniał perspektywę zbliżających się negocjacji akcesyjnych i w efekcie 
członkostwo Polski we Wspólnotach Europejskich.

Wspomniana Narodowa Strategia Integracji była efektem wypełniania kolejnej, czę-
sto zapominanej funkcji parlamentu, jaką jest kreowanie kierunków polityki państwa. 
W dniu 14 marca 1996 r. Sejm przyjął uchwałę w sprawie przygotowania Polski do 
członkostwa w Unii Europejskiej, w której wezwał Radę Ministrów do […] zintensy‑
fikowania działań i skutecznego realizowania przekształceń prawnych i gospodarczych21 
przygotowujących Polskę do członkostwa, a także zwrócił się o […] opracowanie naro‑
dowej strategii dochodzenia Rzeczypospolitej Polskiej do członkostwa w Unii Europejskiej 
i przedstawienie jej Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia jeszcze w 1996 r.22 
Także wcześniej da się wskazać na podejmowanie tego typu inicjatyw. Jako pierwszą 

20 C. Mik, M.J. Nowakowski, B. Pawłowski, Rola i kompetencje Sejmu w procesie integracji europejskiej, 
Biuro Analiz Sejmowych, 1998, raport nr 126, s. 2.

21 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie przygotowania Polski do 
członkostwa w Unii Europejskiej, M. P. 1996, nr 21 poz. 239.

22 Tamże.
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próbę sformułowania zaleceń dotyczących kierunków polityki dla rządu można uznać 
stwierdzenie zawarte we wspomnianej już uchwale Sejmu z 4 lipca 1992 r., w której 
oprócz sugestii opracowania programów dostosowawczych niższa izba parlamentu zde-
cydowała, aby zobowiązać rząd do […] pilnego podjęcia działań chroniących polską gospo‑
darkę przed nadmierną i nieuczciwą konkurencją i przedłożenie programu tych działań 
w terminie do dnia 30 września 1992 r.23

Wpływ Narodowej Strategii Integracji miał także znacznie dalej idące skutki. 
Szczególnie warte odnotowania jest to, że w NSI dostrzeżono samorząd lokalny 
i regionalny jako partnera dla rządu w wykonywaniu zadań dostosowawczych. Ten 
szczebel władzy publicznej miał odegrać ważną rolę w adaptacji administracji oraz 
otoczenia społeczno -gospodarczego do absorpcji środków strukturalnych dla rolnic-
twa i polityki spójności. Dla pracowników administracji samorządu terytorialnego 
przewidziano także zestaw działań szkoleniowych z zakresu prawa oraz integracji eu-
ropejskiej. Parlamentowi Rzeczypospolitej Polskiej w NSI wyznaczono zadanie zwią-
zane z przekształceniem polskiego systemu prawnego. Sejm i Senat miały także peł-
nić funkcję nadzorującą działania rządu, co miało ułatwić krajowe przygotowania 
do debaty ratyfikacyjnej nad przystąpieniem Polski do UE. Wytyczne te wspierały 
rozwijanie funkcji nadzorczej parlamentu nad działaniami rządu w sprawach związa-
nych z członkostwem w UE w późniejszym okresie.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla efektywniejszego wypełniania wyżej wymienio-
nych funkcji przez Sejm i Senat było częściowe włączenie Polski w tzw. okresie przej-
ściowym w procedury wewnątrzunijne24. Jedną z takich procedur było informowanie 
i konsultowanie parlamentu w sprawach dokumentów oraz decyzji podejmowanych 
przez Radę Unii Europejskiej. Uprawnienia w ramach tej procedury zaczęły przysługi-
wać wraz z zakończeniem negocjacji akcesyjnych – w przypadku Polski formalnie było 
to 13 grudnia 2002 r., faktycznie natomiast od 23 stycznia 2003 r. Każdy dokument 
przekazywany od krajowego koordynatora obiegu dokumentów w procedurze infor-
mowania i konsultacji (Departament Polityki Integracyjnej w Urzędzie Komitetu Inte-
gracji Europejskiej) do ministerstw i urzędów centralnych przesyłany był równocześnie 
do wiadomości Komisji Europejskiej Sejmu i Komisji Spraw Zagranicznych i Integra-
cji Europejskiej Senatu. Dostęp do informacji o bieżących sprawach w agendzie euro-
pejskiej rządu pozwolił parlamentowi w lepszym stopniu wypełniać przede wszystkim 
funkcję kontrolną. Nie było to także bez znaczenia dla posłów i senatorów, którzy od 
kwietnia 2003 r. uczestniczyli w pracach Parlamentu Europejskiego jako aktywni ob-
serwatorzy z państw kandydujących25.

23 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie realizacji Układu Europejskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich pań‑
stwami członkowskimi, M. P. 1992, nr 23 poz. 165.

24 Council of The European Union, Enlargement – Arrangements for the interim Period, Brussels, 14 XI 
2002, nr 14303/02 ELARG 373.

25 Rolę i kompetencje aktywnych obserwatorów opisano we wcześniejszej części artykułu (s. 452).
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PODSUMOWANIe

Analizując pozycję parlamentu w ujęciu historycznym w okresie przedakcesyjnym, na-
leży pozytywnie ocenić zarówno instytucjonalizację organów parlamentu do spraw 
europejskich, jak również ich współpracę z PE na różnych etapach polskiej drogi do 
członkostwa. Pozwoliło to na kształtowanie się funkcji deliberatywnej Sejmu i Sena-
tu w krajowej polityce europejskiej. Pierwszy ze wspomnianych procesów doprowadził 
ostatecznie do przyjęcia ustawy kompleksowo regulującej rolę Sejmu i Senatu we współ-
pracy z rządem w sprawach związanych ze stanowieniem prawa UE, tworzenia prawa 
polskiego wykonującego prawo UE oraz opiniowania kandydatów na niektóre stano-
wiska UE. Bezpośrednie kontakty organów państw stowarzyszonych, a później kandy-
dujących przełożyły się na mocne poparcie PE dla perspektywy członkostwa dla tych 
krajów, wyrażane jeszcze przed zakończeniem negocjacji akcesyjnych między innymi 
z Polską. To właśnie PE w okresie poprzedzającym członkostwo Polski w UE prezento-
wał wyraźne poparcie dla jak najszybszego włączenia państw kandydujących w procesy 
w ramach instytucji unijnych. Prawie rok przed podjęciem decyzji przez Radę Unii Eu-
ropejskiej o włączeniu państw kandydujących w procedurę informowania i konsultacji, 
15 stycznia 2002 r., nowo wybrany Przewodniczący PE Pat Cox stwierdził: […] nad‑
szedł czas otwarcia się Parlamentu [Europejskiego – M.D.] na naszych kolegów z państw 
kandydujących; czas przeprowadzenia w tym roku debaty na forum Parlamentu Europej‑
skiego na temat rozszerzenia, co będzie miało bardziej doniosłe znaczenie niż ograniczanie 
się do zwykłego otrzymywania sprawozdań z tych państw26.

Oceniając pozycję parlamentu w ujęciu funkcjonalnym w okresie przedakcesyjnym, 
należy zaznaczyć, że główna rola inicjatora zmian w czasie stowarzyszenia i później ubie-
gania się o członkostwo w UE należała do ośrodka władzy, czyli rządu. Okres poprze-
dzający członkostwo Polski w UE był przede wszystkim okresem starań o zapewnienie 
Radzie Ministrów zdolności do podejmowania decyzji oraz inicjowania procesów poli-
tycznych. Trzeba jednak zaznaczyć, że o ile parlament miał w okresie przedakcesyjnym 
pełnić rolę służebną wobec działań rządu, o tyle wykazał się wyraźną własną aktywno-
ścią. Szczególnie warte uwagi są po pierwsze konstruktywne decyzje, które wyelimino-
wały lukę w procedurze dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego, a po 
drugie pilnowanie swoich prerogatyw kontrolnych, przy wzmacnianiu ich propozycja-
mi działań politycznych rządu w ramach jego polityki europejskiej. Dzięki widocznej 
aktywności Sejmu i Senatu w okresie przedakcesyjnym kształtować zaczęła się funkcja 
prawodawcza w ramach procesu dostosowywania prawa polskiego do prawodawstwa 
UE. Wraz z rozwojem struktur administracji rządowej zajmujących się sprawami eu-
ropejskimi parlament zaczął pełnić wobec jej działań funkcję nadzorczą. Została on 
z resztą potwierdzona w Narodowej Strategii Integracji, która dała początek pełnie-
nia ważnej funkcji Sejmu, jaką jest kreowanie kierunków polityki państwa w kwestiach 
związanych z UE.

26 J. Borkowski, A. Grzyb, The Role of Observers…, s. 107 -108.
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Opisane wyżej efekty rozwoju funkcji parlamentu w krajowej polityce europej-
skiej należy także ocenić przez pryzmat wypełniania warunków efektywnej współpracy 
z rządem27. Tymi warunkami są: po pierwsze unikanie osłabiania stanowiska krajowe-
go prezentowanego przez rząd w sytuacji, w której rząd i parlament zgłaszają na forum 
unijnym niespójne indywidualne stanowiska i zastrzeżenia. Po drugie adekwatne zorga-
nizowanie kanałów i procedur komunikacji, a także zasad współdziałania do roli, którą 
podmioty legitymizujące pełnią w systemie ustrojowym państwa lub w społeczeństwie. 
Po trzecie zapewnienie, aby rozstrzygnięcia i decyzje podmiotów legitymizujących mia-
ły przełożenie na działania administracji rządowej. Wreszcie po czwarte zapewnienie 
sprawnego, dwukierunkowego systemu wymiany informacji pomiędzy rządem i parla-
mentem. Należy stwierdzić, że wszystkie z wymienionych warunków, poza pierwszym, 
który jest właściwy dla systemu polityki europejskiej państwa członkowskiego, zostały 
wypełnione adekwatnie do stopniowego rozwoju funkcji Sejmu i Senatu w sprawach 
europejskich do 2004 r.

Okres przedakcesyjny był czasem, w którym nie tylko rozwijały się główne założe-
nia polskiej polityki europejskiej, ale także powstawały instytucje za nią odpowiedzial-
ne. Dotyczyło to także Sejmu i Senatu. Organy te były aktywnymi podmiotami, które 
wywiązywały się z przypisanych im funkcji, a także je aktywnie formowały. Polski parla-
ment nie miał także problemów z ukształtowaniem wzajemnych relacji z PE. Wszystko 
to było niezbędne do zbudowania fundamentu pod rozszerzenie kompetencji legity-
mizacji krajowej polityki europejskiej, jaką parlament zaczął pełnić wraz z przyjęciem 
w 2010 r. kolejnej ustawy o współpracy Sejmu i Senatu z rządem oraz z wejściem w życie 
traktatu lizbońskiego.
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