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Przedmowa

Brexit powszechnie określany jako opuszczenie przez Zjednoczone Króle-
stwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Unii Europejskiej wywoływał wiele 
dyskusji oraz polemik. W trakcie trwającego przez cztery lata tego procesu 
wytworzył się swoisty casus polityczno-gospodarczy dotyczący debat i nego-
cjacji na wielu szczeblach oraz płaszczyznach. Można wskazać, iż samo wy-
korzystanie w demokracji westminsterskiej instytucji referendum (drugi raz,  
po 1975 roku) odnoszącego się do pozostania Wielkiej Brytanii w strukturach 
europejskich było wyjątkowe. Zaś skutki bezpośredniego głosowania z 2016 
roku daleko idące i do dziś jeszcze nieprzewidywalne. Robert Ford i Matthew 
Goodwin, krótko po referendum, w trakcie debat nad uznaniem jego wyników 
pisali: 

Niezależnie od podejścia rządu do realizacji werdyktu referendalnego, 
głosowanie za Brexitem przyspieszyło polaryzację wartości, poglądów 
i priorytetów politycznych, która coraz bardziej dzieli kosmopolitów  
z wykształceniem wyższym od słabo wykwalifikowanych nacjonalistów. 
Nadchodzący okres trudnych i przedłużających się negocjacji między 
Wielką Brytanią a UE najprawdopodobniej utrwali podziały dzielące 
społecznie liberalną młodzież Anglii od jej społecznie konserwatyw-
nych seniorów, a różnorodne, wielokulturowe aglomeracje miejskie od 
homogenicznych i introspektywnych małych miasteczek i upadających 
centrów przemysłowych. Głosowanie w 2016 roku ujawniło głębię 
podziałów między tymi grupami i umieściło je po przeciwnych stro-
nach sceny politycznej na pokolenie. Obie tradycyjne partie rządzące 
muszą teraz zmagać się z wewnętrznymi konfliktami między zwolen-
nikami wyjścia i pozostania, a jednocześnie między tymi, którzy chcą 
teraz nadać priorytet dostępowi do jednolitego rynku, a tymi, którzy 
chcą nadać priorytet silniejszemu ograniczeniu swobodnego przepływu 
i migracji1.

Skutki nie dotyczą tylko opisanych podziałów społeczno-politycznych 
wewnątrz Zjednoczonego Królestwa. Ich problem stał się tematem wielu 
znacznie szerszych debat oraz analiz w Polsce, jak i w całej Europie, z uwagi 

1 R. Ford, M. Goodwin, A Nation Divided, “Journal of Democracy” 2017, Vol. 28, No. 1, s. 27.
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na daleko idące następstwa polityczne, społeczne i ekonomiczne dla konty-
nentu. Formalne opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dnia 31 stycznia 2020 roku, nie zakoń-
czyło tego burzliwego okresu, a wciąż stwarza szerokie pole do pogłębionej 
refleksji dotyczącej europejskiej dyplomacji, aktualnej i przyszłej sytuacji praw-
nej, gospodarczej oraz dalszych kierunków rozwoju procesów gospodarczych, 
kulturowych, czy migracyjnych. Powyższej tematyce szeroko ujętych skutków 
Brexitu została poświęcona konferencja młodych naukowców (studentów  
i doktorantów), która odbyła się w dniach 4-5 września 2020 roku na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza zorganizowana 
przez Studenckiego Koła Prawa Brytyjskiego działające na Wydziale.

Wzięło w niej udział 28 uczestników z dziewięciu ośrodków naukowych 
z Wrocławia, dwóch ośrodków warszawskich, Krakowa Gdańska, Torunia, 
Szczecina oraz gospodarza – Poznania. Pokłosie konferencji stanowi niniej-
sza publikacja, która z uwagi na wielokierunkową dyskusję oraz bardzo liczne 
i interesujące uwagi pozwoliła choć w części przybliżyć poruszaną tematykę, 
podzieloną przedmiotowo: polityka, prawo, ekonomia.

W części odnoszącej się do następstw społeczno-politycznych Pawel Bącal 
opisał wpływ procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na kształt oraz zmiany 
brytyjskiego systemu partyjnego, zarówno przed referendum ws. opuszczenia 
Unii Europejskiej, jak również po, analizując wybory do Izby Gmin z 2015, 
2017 i 2019 roku, a także wybory do Parlamentu Europejskiego z 2014 i 2019 
roku, z uwzględnieniem procesu negocjacji nowych podstaw relacji pomiędzy 
Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Z kolei Christopher Colwill 
zanalizował społeczno-polityczny wpływ tego procesu na obszarach północno-

-wschodniej Anglii, uważanego z tradycyjny region przemysłowy, analogiczny 
do polskiego Górnego Śląska z dominacją gęstej sieci miejskiej oraz rozwiniętą 
społecznością górniczą. 

W części poświęconej skutkom prawnym, Maciej Gajos, wskazał na kon-
sekwencje Brexitu dla przyszłość Jednolitego Sądu Patentowego, w tym na 
wagę elementów politycznych oraz prawnych przy toczonych negocjacjach. 
Karolina Cieślik poruszyła problematykę procesu wyjścia Zjednoczonego 
Królestwa w kontekście unijnego prawa konkurencji, które będzie zmuszone 
ukształtować stosunki z innymi państwami dotyczących praw konkurencji na 
nowo. Karol Mierzyński, opisał teoretyczną i praktyczną problematykę pra-
wo kolizyjnego w stosunkach prywatnoprawnych w rzeczywistości prawnej 
post-brexitu. Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, zanalizowała konsekwencje 
wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla przetwarzania danych 
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osobowych w świetle RODO, wskazując na konieczność przejściowego obo-
wiązywania zasad obowiązujących w rozdziale V Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, do czasu uznania przez Komisję Euro-
pejską decyzji o istnieniu odpowiedniego poziomu ochrony na terenie Zjed-
noczonego Królestwa. 

W części poświęconej następstwom ekonomicznym Klaudia Kudławiec, 
zanalizowała negocjacje w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych po opusz-
czeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, uwzględniając również sy-
tuację najnowszą sytuację wraz z pojawieniem się pandemii. Barbara Bieniek, 
omówiła problemy gospodarczo-kulturowa w Irlandii Północnej po Brexicie, 
wskazując jednocześnie na możliwe reperkusje międzynarodowe takie stanu 
rzeczy.

Wszystkie opisane w monografii problemy potwierdzają rozległość oraz 
wielopłaszczyznowość tematyki dotyczącej opuszczenia przez Zjednoczone 
Królestwo Unii Europejskiej. Poszczególne rozdziały stanowią jednocześnie 
dowód zaawansowanych badań oraz wysokiego poziomu naukowego młodych 
badaczy. Lektura powinna więc w znacznym stopniu pomóc czytelnikowi  
w zrozumienie skomplikowanej dynamiki problemów Brexitu.

Przemysław Krzywoszyński
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Wpływ brexitu  
na kształt brytyjskiego 

systemu partyjnego

Abstrakt: 29 marca 2017 roku po raz pierwszy w historii uruchomiono procedurę  
z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, zawierającym postanowienia o pro-
cedurze wystąpienia kraju członkowskiego ze wspólnoty. Wśród skutków 
tego procesu, które rozciągają się na każdą dziedzinę życia społecznego, 
należy wymienić też wpływ na kształt sceny politycznej. W artykule scha-
rakteryzowano brytyjski system partyjny przed referendum ws. opuszczenia 
Unii Europejskiej, jak również opisano polityczne powody jego organizacji. 
Analizą objęto wybory do Izby Gmin z 2015, 2017 i 2019 roku, a także 
wybory do Parlamentu Europejskiego z 2014 i 2019 roku, z uwzględnie-
niem procesu negocjacji nowych podstaw relacji pomiędzy Unią Europejską 
a Zjednoczonym Królestwem. W końcowej części zamieszczono wnioski 
dla systemu partyjnego tego kraju, zarówno pod kątem formalnym, jak  
i materialnym.

Słowa kluczowe: brexit, system partyjny, Wielka Brytania, Partia Konserwatywna, 
Partia Pracy

Abstract: On the 29 of March 2017, article 50 of Treaty of European Union was trig-
gered for the first time in history. The whole process of exiting the EU has 
consequences in every single aspect of one’s life. It may also lead to changes 
in British two-party system. The article describes United Kingdom’s party 
system before the Brexit referendum. Afterwards, 2015, 2017 and 2019 
general elections, 2014 and 2019 European Parliament elections as well 
as process of negotiating the terms of future relations between UK and 
EU were analysed. In the last part, author points if the change of the party 
system is possible and indicates several scenarios, which can presumably 
happen in the future.

Keywords: Brexit, party system, United Kingdom, Conservative Party, Labour Party
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Wstęp 

Brytyjski system partyjny jest uważany za jeden z najtrwalszych na świecie. 
Jednocześnie brexit, tj. opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, 
należy z pewnością zaliczyć do grona wydarzeń epokowych. W konsekwencji 
tego istotna staje się kwestia, czy wpłynie on na kształt sceny politycznej tego 
kraju. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie, na podstawie 
analizy wyników wyborów, które odbyły się po 2016 roku, a także ewolucji 
przekazu partii w obszarze związanym z UE.

Charakterystyka brytyjskiego systemu partyjnego 

System partyjny Wielkiej Brytanii można określić jako dwupartyjny1, 
choć jednocześnie wielu badaczy wskazuje na stopniowe odchodzenie od 
modelowej formy w ostatnich dekadach2. W takim kształcie istnieje on od 
czasu swojego powstania w XVII w. Jego zalążkiem był spór o zakres wła-
dzy monarchy, toczony pomiędzy stronnictwem konserwatywnych Torysów 
a liberalnych Wigów3. System w tym składzie przetrwał do pierwszych dekad  
XX w., kiedy to liberałowie stopniowo tracili poparcie na rzecz Partii Pracy4. 
Od zakończenia II Wojny Światowej rząd tworzony był przez jedną dominu-
jących partii, za wyjątkiem lat 2010 – 2015, kiedy funkcjonowała koalicja zło-
żona z Partii Konserwatywnej i Liberalnych Demokratów. Powrót do jedno-
partyjnej formy rządu w wyniku następnych wyborów (a także marginalizacja 
liberałów5) są symptomami trwałości systemu.

Jedną z najważniejszych przyczyn stabilności brytyjskiego modelu jest 
większościowa ordynacja wyborcza. Dlatego dość istotnym momentem 
było referendum dot. wprowadzenia systemu głosu alternatywnego, co mo-
głoby dać większe szanse partiom mniejszym6. Głosowanie, będące jednym  
z warunków stawianych przed Liberalnych Demokratów w zamian za 

1 J. Szymanek, Zmiany w brytyjskim systemie partyjnym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 
2014, t. 31, s. 436.
2 K. Zuba, Brytyjski system partyjny w XXI wieku – ciągłość czy zmiana?, "Annales Uni-
versitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia" 2012, 19/1, s. 98.
3 I. Kapsa, Partia trzecia w systemie partyjnym Wielkiej Brytanii na przykładzie Libe-
ralnych Demokratów, [w:] , Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy, T. Godlewski i in. 
(red), Toruń 2009, s. 87.
4 A. Dańda, System partyjny Wielkiej Brytanii, Kraków 2010, s. 368.
5 B. Choroś, Paradoksy brytyjskiego systemu partyjnego, [w:] , Antynomie polityczności: 
artykuły, eseje i szkice dedykowane Profesor Barbarze Goli, K. Minkner, L. Rubisz (red.), Opole,  
s. 54.
6 K. Zuba, Brytyjski system partyjny w XXI wieku ..., s. 110.
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utworzenie koalicji, odbyło się w 2011 roku. Przy niskiej (w warunkach brytyj-
skich) frekwencji 42%, głosujący odrzucili proponowane zmiany stosunkiem 
68% do 32%7. Wyniki tego głosowania mogą świadczyć o pozytywnej ocenie 
przez społeczeństwo brytyjskie obecnego systemu.

Droga do referendum

Idea przeprowadzenia referendum dot. członkostwa Wielkiej Brytanii  
w Unii Europejskiej nie była nowa, gdyż głosowanie takie miało już miejsce  
w 1975 roku, krótko po dołączeniu tego kraju do Wspólnot Europejskich. 
Wtedy Brytyjczycy opowiedzieli się za pozostaniem, stosunkiem głosów 67% 
do 33%8. Do tego pomysłu zaczęto powracać w pierwszych latach XXI w., 
jednakże większego znaczenia nabrał on już za rządów Davida Camerona.  
W 2013 roku premier Zjednoczonego Królestwa obiecał zorganizowanie 
referendum, jeżeli Torysi wygrają następne wybory do Izby Gmin9. W mo-
mencie publicznego ogłoszenia takiego zamiaru, miał on nadzieję na konty-
nuację koalicji z Liberalnymi Demokratami także po następnych wyborach,  
a w konsekwencji na zablokowanie przez to ugrupowanie organizacji re-
ferendum. Oprócz tego, na decyzję premiera złożyły się w główniej mierze  
2 czynniki: wewnętrzne tarcia w Partii Konserwatywnej oraz wzrost poparcia 
dla Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa10. 

Stosunek konserwatystów do UE można było ocenić w tym czasie jako 
umiarkowanie proeuropejski, z silnym akcentowaniem niezależności kraju 
od Europy kontynentalnej. Aby podkreślić swoją odrębność, Torysi w 2009 
roku opuścili grupę Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim 
i założyli nową – Europejskich Konserwatystów i Reformatorów11. Wpływ 
wewnątrzpartyjnego stronnictwa eurosceptyków był na tyle istotny, że m.in. 
uniemożliwiali oni wybór na lidera partii Kennetha Clarke’a12 - polityka  

7 Alternative Vote Referendum 2011, Analysis of results, research paper 11/44, House 
of Commons Library.
8 M. Musiał-Karg, Operacie brexit. Brytyjskie referenda z 1975 i 2016 roku, "Acta Politi-
ca Polonica" 2016, nr 3, s. 9.
9 K. Zuba, Rywalizacja międzypartyjna i wewnątrzpartyjna w kampanii referendum eu-
ropejskiego w Wielkiej Brytanii z 2016 roku, "Politeja" 2017, t. 14, s. 24.
10 R. Ford, M. Goodwin, Britain after Brexit: A Nation divided, "Journal of Democracy" 
2017, nr 28(1), s. 23.
11 S. Pająk, Droga do Brexitu. Dwa oblicza eurosceptycyzmu na przykładzie Partii Konser-
watywnej oraz Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne" 
2017, t. 18, s. 183.
12 K. Alderman, N. Carter, The Conservative Party Leadership election of 2001, "Parlia-
mentary Affairs" 2002, Vol. 55, Iss. 3.
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o proeuropejskich poglądach. Cameron miał nadzieję, że po wygranym refe-
rendum frakcja ta ulegnie osłabnięciu.

Jak wspomniano wyżej, wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 
roku nie przyniosły zwycięstwa żadnych z dwóch głównych stronnictw. Wy-
grała je Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, której liderem był 
w tym czasie Nigel Farage. Partia ta została utworzona w 1993 w wyniku 
sprzeciwu wobec podpisania traktatu z Maastricht13. Była określana jako tzw. 
partia jednej sprawy – koncentrowała się przede wszystkim na postulowaniu 
opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo14. W wyborach  
w 2014 uzyskała 26,6% głosów, co przełożyło się na 24 mandaty. Drugie 
miejsce zajęła Partia Pracy, z wynikiem 24,4% głosów i 20 mandatami. To-
rysi uplasowali się dopiero na 3 pozycji, zdobywając 23,1% głosów i 19 man-
datów15. Należy podkreślić, że wygraną UKIP zawdzięczał przede wszystkim 
proporcjonalnemu modelowi ordynacji wyborczej. Duży odsetek głosów na tę 
partię był wyrazem protestu przeciw rządzącemu ugrupowaniu, jednakże mógł 
on świadczyć także o ogólnym stosunku tych wyborców do UE. 

Wyniki wyborów w 2014 roku w znacznej mierze wpłynęły na tema-
tykę kampanii do Izby Gmin rok później. Premier Cameron podkreślał za-
miar organizacji referendum do 2017 roku16, do czego musiały ustosunkować 
się pozostałe ugrupowania. Partia Pracy proponowała natomiast referendum  
nt. zakazu dalszego przekazywania kompetencji Unii Europejskiej17. Dodat-
kowo, regularne sondażowe wyniki UKIP w okolicach 15%, stawiały ją na 
pozycji trzeciej siły politycznej w kraju. Według prognoz przedwyborczych, 
najbardziej prawdopodobnym był tzw. hung parlament – sytuacja, gdy żadna 
z partii nie jest w stanie samodzielnie utworzyć większości. Tym większym 
zaskoczeniem było zwycięstwo Partii Konserwatywnej, dające jej 331 manda-
tów na 650 miejsc. UKIP finalnie uzyskał 12% głosów, co jednak przełożyło 
się tylko na 1 miejsce w Izbie Gmin. Należy także zwrócić uwagę na wynik 
Liberalnych Demokratów, którzy stracili 49 mandatów18. 

Wygrawszy wybory obietnicą zorganizowania referendum, David Came-
ron musiał przystąpić do jej realizacji. Przeprowadzenie referendum znalazło 

13 A. Hunt, The story of the UK Independence Party’s rise, bbc.com, 21.11.2014 r. 
14 S. Pająk, Droga do Brexitu. ..., s. 175.
15 European Parliament Elections 2014, research paper 14/32, House of Commons 
Library
16 N. Watt, EU referendum: In-out choice by end of 2017, Cameron promises, "The 
Guardian" 2013, 23.01.
17 T. King, EU referendum ‘unlikely’ under Labour, says Ed Miliband, "Politico.eu" 2014, 
03.12.
18  General Election 2015, briefing paper CBP7186, House of Commons Library.
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się w mowie tronowej, a już dzień później (28 maja 2015 roku) do Izby Gmin 
została skierowana ustawa dotycząca tej materii. Proces legislacyjny trwał po-
nad pół roku i został zakończony podpisaniem ustawy przez Królową dnia  
17 grudnia. 20 lutego 2016 roku premier Cameron wyznaczył datę referen-
dum na dzień 23 czerwca tego roku19.

Referendum

Specyfiką kampanii referendalnej było przede wszystkim to, że główna 
oś sporu nie odpowiadała podziałom partyjnym. Za wyjściem Zjednoczone-
go Królestwa z Unii Europejskiej opowiedziała się przede wszystkim UKIP 
oraz eurosceptyczne stronnictwo Partii Konserwatywnej, na czele z Borisem 
Johnsonem (jego stanowisko było powodowane przede wszystkim chęcią 
zdystansowania się od Davida Camerona) oraz Michaela Gove’a. Kampania 
zarejestrowana była pod hasłem „vote leave”. Zwolennicy pozostania kraju  
w UE skupili się wokół hasła „Britain stronger in Europe”. W skład tej „ko-
alicji” wchodziły: Partia Pracy, Liberalni Demokraci, Zieloni, a także partie 
narodowe ze Szkocji i Walii. Po tej stronie zaangażowani byli także proeu-
ropejsko nastawieni Torysi, na czele z premierem Cameronem20. Stanowisko 
Laburzystów było jednak na tyle niejednoznacznie komunikowane, że na kilka 
tygodni przed referendum połowa wyborców tej partii nie potrafiła go okre-
ślić21. Na taką postawę Partii Pracy wpłynęła przede wszystkim obawa wzro-
stu notowań Partii Konserwatywnej w przypadku zwycięstwa opcji „remain”, 
jak również postawa lidera partii, Jeremy’ego Corbyna, krytycznego wobec 
liberalnej gospodarczo polityki UE. Lider Laburzystów przyznał również,  
że w poprzednim referendum (w 1975 roku) głosował przeciwko pozostaniu we 
Wspólnotach Europejskich22. W ostatnich tygodniach sondaże, dotychczas da-
jące przewagę nastrojom proeuropejskim, wskazywały na wzrost tendencji eu-
rosceptycznych23, co później znalazło odzwierciedlenie w wyniku referendum 

- 51,89% Brytyjczyków opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej24. 

19 EU referendum timeline: Countdown to the vote, bbc.com, 20.02.2016 r.
20 K. Zuba, Rywalizacja międzypartyjna i wewnątrzpartyjna ..., s. 27.
21 R. Mason, Labour voters in the dark about party’s stance on Brexit, research says, "The 
Guardian" 2016, 30.05. 
22 K. MacLellan, Labour’s Corbyn, who voted ‘no’ in 1975, raises Brexit fears, reuters.com, 
11.09.2015 r. 
23 R. Ford, M. Goodwin, Britain after Brexit: A Nation divided ..., s. 25.
24 European Union Referendum 2016, Briefing Paper CBP 7639, House of Commons 
Library.
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Konsekwencją takiego rezultatu były rezygnacja Davida Camerona  
z pozycji premiera oraz lidera Partii Konserwatywnej. Jego następczynią zo-
stała Theresa May, opowiadająca się w kampanii referendalnej za pozostaniem  
w UE. Stając na czele rządu, potwierdziła zamiar poszanowania wyniku refe-
rendum przez władze25. Z kolei parlamentarzyści Partii Pracy przegłosowali 
wotum nieufności wobec przewodniczącego partii, co doprowadziło finalnie 
do zapoczątkowania wewnątrzpartyjnych wyborów, wygranych jednak po-
nownie przez Corbyna26. Natomiast z kierowania Partią Niepodległości Zjed-
noczonego Królestwa zrezygnował Nigel Farage, motywując swoją decyzję zre-
alizowaniem swojego politycznego celu.

Wybory do Izby Gmin w 2017 roku

Pierwsze miesiące po referendum upłynęły na wewnętrznej reorgani-
zacji dwóch największych partii, a także na rozstrzygnięciu sporu prawnego  
o to, czy wynik głosowania jest wiążący, a więc w konsekwencji czy decyzja 
o opuszczeniu UE powinna zostać potwierdzona przez parlament27. W tym 
czasie sondaże pokazywały kilkupunktowy wzrost poparcia dla Torysów, do 
poziomu ok. 40%, przy jednoczesnym spadku odetka wyborców deklarują-
cych oddanie głosu na Partię Pracy. Do oficjalnego uruchomienia procedury  
z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) doszło finalnie 29 marca 2017 r., 
co zapoczątkowało 2-letni okres na zawarcie umowy o warunkach opuszczenia 
UE i przyszłych relacjach. Niedługo po tym, 18 kwietnia tego roku, Theresa 
May ogłosiła zamiar skrócenia kadencji Izby Gmin i zaproponowała termin 
wyborów na dzień 8 czerwca28. Swoją decyzję uzasadniała koniecznością po-
twierdzenia mandatu rządu przed rozpoczęciem negocjacji z UE29. Co istot-
ne, w momencie ogłoszenia Torysi mieli około 20 punktów procentowych 
przewagi nad Partią Pracy. Wniosek premier został zaaprobowany przez Izbę 
wymaganą większością 2/3 głosów, wobec czego wybory mogły zostać zarzą-
dzone. Wbrew oczekiwaniom, brexit nie był głównym motywem kampanii 

25 N. Allen, ‘Brexit Means Brexit’: Theresa May and Post-Referendum British Politics,  
"Br. Politics" 2018, nr 13, s. 112.

26 A. Asthana, J. Elgot, R. Mason, Jeremy Corbyn to face no-confidence vote as Labour 
rebellion builds, "The Guardian" 2016, 28.01.
27 O. Bowcott, Court battle looms over Brexit legality, "The Guardian" 2016, 13.10.
28 A. Asthana, J. Elgot, R. Mason, Theresa May calls for UK general election on  
8 June, "The Guardian" 2017, 18.04.
29 P. Kaczyński, Wybrane aspekty społeczno-polityczne wystąpienia Wielkiej Brytanii  
z Unii Europejskiej, [w:] , Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, J. Barcz i in. (red.), Ko-
misja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018, s. 95.
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wyborczej, która w większym stopniu skupiła się na kwestiach bezpieczeństwa 
wewnętrznego (w czasie kampanii doszło do kilku ataków terrorystycznym) 
oraz zabezpieczenia socjalnego30. Szczególnie w tej ostatniej tematyce Partia 
Pracy była w stanie pozyskać wyborców, przeciwstawiając się powszechnie kry-
tykowanym postulatom Torysów dot. m.in. zmniejszenia zakresu opieki spo-
łecznej dla seniorów31. Jeremy Corbyn potrafił też skutecznie przyciągnąć mło-
dych wyborców32, w konsekwencji czego przewaga konserwatystów zaczęła się 
stopniowo zmniejszać. Pierwsze miejsce w wyborach zajęła co prawda Partia 
Konserwatywna, która przy 42% poparcia uzyskała 317 mandatów, ale ozna-
czało to utratę samodzielnej większości w Izbie Gmin, więc wynik ten został 
powszechnie odebrany jako porażka. W konsekwencji Torysi zmuszeni byli 
do zawarcia porozumienia o wspieraniu rządu mniejszościowego z północno-
irlandzką Demokratyczną Partią Unionistyczną (DUP). Partia Pracy uzyskała 
262 mandaty, przy 40% poparcia. Łącznie więc Torysi i Laburzyści uzyskali 
ponad 80% głosów33. Warto wspomnieć także o utracie ponad 20 mandatów 
przez Szkocką Partię Narodową (SNP), a także o nieznacznym poprawieniu 
wyniku przez Liberalnych Demokratów (wzrost z 7 do 12 mandatów)34. 

Proces negocjacji 
oraz wybory do Parlamentu Europejskiego

Od czasu wyborów z 2017 roku sondaże Torysów i Laburzystów utrzy-
mywały się na podobnym poziomie, aż do początku 2019 roku. W tym cza-
sie kształtowało się brytyjskie stanowisko wobec warunków opuszczenia Unii 
Europejskiej. W swoim programowym wystąpieniu we Florencji we wrześniu 
2017 roku, premier May zaproponowała opuszczenie unii celnej i wspólne-
go rynku, z jednoczesnym dwuletnim okresem przejściowym oraz poszano-
waniem zobowiązań finansowych35. Kilka miesięcy później, rząd ogłosił tzw. 
Chequers Plan – białą księgę w spawie brexitu dla negocjacji z UE. Zakładała 
ona utrzymanie swobody przepływu towarów oraz uznanie w tym zakresie 

30 P. Whiteley, C.Harold, M. Goodwin, Was this a Brexit election after all? Tracking 
party support among Leave and Remain voters, "LSE Brexit" 2017, 15.06.
31 R. Mason, H. Stewart, D. Campbell, Tory manifesto: more elderly people will have to 
pay for their own social care, "The Guardian" 2017, 17.05.
32 A. Therrien, General election 2017: What caused Labour’s youth vote surge? bbc.com, 
16.08.2017 r.
33 C. Prosser, The strange death of multi-party Britain: the UK General Election  
of 2017, "West European Politics" 2018, nr 5, s. 1226.
34 General elections 2017: full results and analysis, briefing paper CBP 7979, House  
of Commons Library
35 P. Biskup, Przemówienie Theresy May we Florencji, "Komentarz PISM" 2018, nr 55.
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prawodawstwa i sądownictwa UE36. Reakcją na przyjęcie tych założeń były 
rezygnacje ministrów Borisa Johnsona (minister spraw zagranicznych) i Davi-
da Davisa (minister ds. brexitu) z zajmowanych stanowisk). W konsekwencji  
w rządzie nie było żadnego z liderów skrzydła eurosceptycznego. Do finalnego 
podpisania umowy doszło 14 listopada 2018 roku. Składała się ona z traktatu 
(regulującego kwestie związane z opuszczeniem UE) oraz ramowej deklara-
cji politycznej ws. sprawie relacji celowych. Jej najbardziej kontrowersyjnym 
(z perspektywy brytyjskiej) elementem był tzw. backstop, czyli de facto po-
zostanie Zjednoczonego Królestwa w unii celnej, ze względu na konieczność 
uniknięcia przywrócenia kontroli granicznych pomiędzy Irlandią a Irlandią 
Północną37. Przede wszystkim z tego względu umowa spotkała się w Wielkiej 
Brytanii z powszechną krytyką. Była też bezpośrednim powodem przeprowa-
dzenia wniosku posłów Partii Konserwatywnej o wyrażenie wotum nieufności 
wobec jej przewodniczącej, który został jednak odrzucony38. Pierwsze parla-
mentarne głosowanie dot. zatwierdzenia umowy odbyło się 15 stycznia 2019 
roku. Zgodnie z przewidywaniami została ona odrzucona przez Izbę Gmin, co 
spowodowało kolejnego (tym razem parlamentarnego) wniosku o wyrażenie 
wotum nieufności wobec premier May39, które także nie uzyskało wymaganej 
większości głosów40. Kolejne głosowania nad umową 13 i 29 marca, nie przy-
niosły jednak odmiennego rezultatu. Jednocześnie także Izba Gmin w kolej-
nych głosowaniach nie potrafiła wskazać ogólnego kształtu warunków opusz-
czenia UE. Wobec niepowodzeń, Theresa May była zmuszona wnioskować  
o zmianę terminu opuszczenia UE41.

Z tymi wydarzeniami skorelowana jest widoczna zmiana sondażowa, którą 
można było odnotować od połowy marca 2019 roku. Główną jej konsekwen-
cją był gwałtowny spadek poparcia dla Partii Konserwatywnej, ale także Partii 
Pracy42. Beneficjentami tego procesu były partie mające klarowny stosunek do 

36 P. Biskup, Konsekwencje ogłoszenia brytyjskiej białej księgi w sprawie brexitu dla nego-
cjacji z UE, "Biuletyn PISM" 2018, nr 126.
37 P. Biskup, Porozumienie w sprawie brexitu: kompromis na warunkach Unii Europej-
skiej, "Komentarz PISM" 2018, nr 78. 
38 T. Colson, A. Bienkov, Theresa May survives Conservative Party no-confidence vote, 

"Business Insider" 2018, 12.12.
39 P. Biskup, Polityczny pat w sprawie brexitu po głosowaniach w Izbie Gmin, "Komentarz 
PISM" 2019, nr 5.
40 H. Stewart, J. Elgot, P. Walker, Theresa May survives vote, but Britain remains  
in Brexit deadlock, "The Guardian" 2019, 17.01.
41 P. Walker, Theresa May asks EU for Brexit delay until 30 June, "The Guardian" 2019, 
20.03.
42 https://europeelects.eu/european-union/uk/ [dostęp: 30.06.2020 r.]



21

WPŁYW BREXITU NA KSZTAŁT BRYTYJSKIEGO SYSTEMU PARTYJNEGO

wyjścia Wielkiej Brytanii z UE43: nastawieni proeuropejsko liberałowie oraz 
eurosceptyczna Brexit Party, założona przez Nigela Farage’a. Kulminacyjny 
moment tego procesu przypadł na czas wyborów do Parlamentu Europejskie-
go. Najlepsze wyniki zanotowały w nich właśnie Brexit Party (30,5%) oraz 
Liberalni Demokraci (19,6%). Odnotować należy także dobry wynik Zielo-
nych (11,8%). Z kolei dla Partii Pracy oraz Torysów wynik wyborów był bar-
dzo rozczarowujący – otrzymały one odpowiednio 13,6% oraz 8,8% głosów44. 
Jeszcze przed ogłoszeniem wyników głosowania rezygnację z pełnionych funk-
cji ogłosiła premier May45, co zapoczątkowało wybory nowego lidera.

Zmiana na stanowisku premiera 
oraz wybory do Izby Gmin w 2019 roku

Od początku procesu mającego wyłonić przewodniczącego konserwaty-
stów (a tym samym premiera) jako faworyt postrzegany był Boris Johnson. 
Nieformalny lider eurosceptycznego skrzydła tego ugrupowania zwyciężał  
w kolejnych parlamentarnych etapach wyborów, a ostatecznie w głosowaniu, 
w którym mogli wziąć udział wszyscy członkowie partii, pokonał ówczesnego 
ministra spraw zagranicznych, Jeremy’ego Hunta46. Było to uwarunkowane 
przede wszystkim stanowczym sprzeciwem byłego burmistrza Londynu do ko-
lejnego przekładania daty opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. 
Od momentu zwycięstwa Johnsona zauważyć można ponowny wzrost popar-
cia dla Partii Konserwatywnej, skorelowany z sondażowymi spadkami Brexit 
Party. Oznaczało to powrót eurosceptycznie nastawionych wyborców47, którzy 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie zagłosowali na partię Theresy 
May w proteście przeciwko brakowi klarownej wizji ws. brexitu. Jednocześnie 
konserwatyści pod kierownictwem nowego lidera koncentrowali się przede 
wszystkim na kwestii wyjścia z UE, zbliżając swój przekaz do ugrupowania 
Nigela Farage’a. Na tendencję wzrostu poparcia dla Partii Konserwatywnej nie 
wpłynęły w większym stopniu ani niezgodne z prawem zawieszenie paramentu 
przez premiera, ani kolejne rezygnacje konserwatywnych parlamentarzystów  
z popierania polityki rządu. Jednak w związku z tym ostatnim, z perspektywy 

43 M. Makowska, M. Szczepanik, Wybory europejskie w Zjednoczonym Królestwie –  
implikacje dla równowagi sił w Parlamencie Europejskim, "Biuletyn PISM" 2018, nr 66.
44 European Parliament Elections 2019: results and analysis, Briefing Paper 8600, 
House of Commons Library.
45 H. Stewart, Theresa May announces she will resign on 7 June, "The Guardian" 2020, 
24.05. 
46 H. Stewart, Boris Johnson elected new Tory leader, "The Guardian" 2019, 23.07.
47 https://europeelects.eu/european-union/uk/ [dostęp: 30.06.2020 r.]
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rządu coraz bardziej istotna stawała się potrzeba przeprowadzenia nowych wy-
borów, aby rząd mógł dysponować stabilną większością. W obliczu uchwalenia 
przez parlament tzw. Benn Act, rząd był zobowiązany do złożenia kolejnego 
wniosku o ustalenie nowego terminu opuszczenia Unii Europejskiej48. Jedno-
cześnie, dość niespodziewanie doszło do ustalenia nowych warunków umowy. 
Jej podstawą było porozumienie wynegocjowane przez poprzedni rząd. Głów-
nym odstępstwem okazała się rezygnacja z backstopu oraz pozostanie Irlan-
dii Północnej (na czas okresu przejściowego) w unii celnej49. Umowa została 
przedstawiona jako sukces rządu, jednak przy ówczesnym składzie niższej izby 
parlamentu jej akceptacja nie była możliwa. Po ustaleniu terminu brexitu na 
31 stycznia 2020 r., Izba Gmin wyraziła zgodę na przeprowadzenie skróce-
nie kadencji i organizacji wyborów, zarządzonych na 12 grudnia. Tym razem 
kampania wyborcza była skupiona przede wszystkim wokół kwestii brexitu, 
co niewątpliwie korzystne dla Torysów. Do tego stanu rzeczy przyczyniły się 
dwa czynniki: Laburzyści powtórzyli błąd Theresy May, proponując kolejne 
wydłużenie okresu członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE oraz orga-
nizację kolejnego referendum dotyczącego akceptacji warunków wynegocjo-
wanej przez siebie umowy50. W opozycji do tego postulatu, obietnice Borisa 
Johnsona ws. bezwarunkowego brexitu 31 stycznia były bardziej klarowne51. 
Dodatkowo, Brexit Party postanowiła nie wystawiać swoich kandydatów  
w okręgach, gdzie w 2017 roku zwyciężyli Torysi. Te czynniki zadecydowały  
o wyborczym zwycięstwie Partii Konserwatywnej, która uzyskała 365 manda-
tów (a więc stabilną większość), przy 43,6% poparcia. Drugie miejsce zajęła 
Partia Pracy z wynikiem 32,1% i 202 miejscach w Izbie Gmin. Liberalni De-
mokraci, mimo procentowego wzrostu poparcia do 11,6%, utracili 1 mandat. 
Warto także zwrócić uwagę na zyskanie dodatkowych 13 miejsc przez Szkocką 
Partię Narodową52. Jak się wydaje, wzrost ten był spowodowany natężeniem 
nastrojów niepodległościowych53 w obliczu polityki rządu Borisa Johnsona.  
 

48 G. Cowie, The Benn-Burt bill: Another Article 50 extension?, House of Commons 
Library, 04.09.2019 r.
49 L. O’Carroll, How is Boris Johnson’s Brexit deal different form Theresa May’s?, "The 
Guardian" 2019, 17.10.
50 T. Edgington, What is Labour’s Brexit plan?, bbc.com, 05.11.2019 r. 
51 P. Biskup, Przyszłość brexitu w świetle kampanii wyborczej do Izby Gmin, "Biuletyn 
PISM" 2019, nr 170.
52 General Elections 2019: results and analysis, Briefing Paper CBP 8749, House  
of Commons Library.
53 T. Czapiewski, Między niepodległością a Unią Europejską. O paradoksach postawy 
Szkockiej Partii Narodowej wobec brexitu, "Politeja" 2017, nr 14, s. 79
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W konsekwencji wyborów, Jeremy Corbyn oraz Jo Swinson (liderka Libe-
ralnych Demokratów nie uzyskała reelekcji) złożyli rezygnację z pełnionych 
funkcji54. Taki skład parlamentu umożliwił zaakceptowanie nowej umowy 
pomiędzy Wielką Brytanią o Unią Europejską, w konsekwencji do brexitu 
ostatecznie doszło 31 stycznia 2020 roku. W wyborach na przewodniczącego 
Partii Pracy zwyciężył Keir Starmer55.

Wnioski dla systemu partyjnego

Jak wskazano wyżej, system partyjny Zjednoczonego Królestwa można 
określić jako dwupartyjny. Zasadniczym więc staje się pytanie, czy brexit może 
wpłynąć na ten kształt. Wyniki wyborów pokazują, że łączny wynik Partii 
Konserwatywnej i Partii Pracy po referendum jest większy niż w wyborach do 
Izby Gmin w 2015 roku56. Odstępstwem od tego były z pewnością wybory 
do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, gdzie obie te partie uzyskały łącz-
nie zaledwie 22,4% poparcia. Należy jednak zwrócić uwagę na odmienną od 
brytyjskich wyborów parlamentarnych, proporcjonalną ordynację wyborczą, 
bardziej przystępną dla pozostałych ugrupowań57. Dodatkowo, już pół roku 
później Torysi i Laburzyści zdobyli razem 75,7% głosów. Tak więc wynik 
wyborów z 23 maja 2019 roku należy traktować jako jednorazowe odchylenie 
od ogólnego trendu. Dodatkowo, wybór osoby reprezentującej umiarkowane 
skrzydło partii na lidera Partii Pracy przynajmniej w krótkiej perspektywie 
pozbawia szans na wzrost poparcia dla Liberalnych Demokratów, mogących 
dotychczas przyciągać wyborców o poglądach centrowych. Wydaje się więc,  
że w dającej się przewidzieć perspektywie brytyjski system partyjny formalnie 
nie zmieni swojego kształtu.

54 P. Biskup, Zdecydowane zwycięstwo konserwatystów w Wielkiej Brytanii, "Komentarz 
PISM" 2019, nr 69.
55 R. Mason, Keir Stramer wins Labour leadership election, "The Guardian" 2020, 04.04.
56 P. Biskup, Przyszłość brexitu ...
57 I. Kapsa, Partia trzecia w systemie partyjnym Wielkiej Brytanii ..., s. 107.
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Źródło: oprac. własne, na podstawie commonslibrary.parliament.uk

Zmian natomiast można spodziewać się pod względem materialnym. Par-
tia Konserwatywna w okresie od wyboru Borisa Johnsona na swojego lidera do 
(co najmniej) 31 stycznia 2020 r. stała się single-issue party – ugrupowaniem 
skupionym na jednym zagadnieniu, tj. brexicie58. Po opuszczeniu Unii Eu-
ropejskiej przez Wielką Brytanię rząd był zmuszony skupić uwagę na walce 
z epidemią COVID-19, jednak nawet w tym okresie pokazywał swoje euro-
sceptyczne nastawienie do UE, podkreślając gotowość do zakończenia okresu 
przejściowego bez umowy o warunkach dalszych relacji, jeżeli nie byłaby ona 
zadowalająca59. Pełnię konsekwencji takiego zwrotu Torysów będzie można 
określić najwcześniej w 2021 roku, po zakończeniu wspomnianego okresu 
przejściowego, kiedy wątek relacji z UE zejdzie (przynajmniej teoretycznie) 
na dalszy plan i będzie można skupić się na kwestiach polityki wewnętrznej.  
W związku z tym elektorat będzie miał szansę ocenić działania rządu niezwią-
zane z Europą, a także ocenić wynegocjowaną przez rząd umowę dotyczącą 
przyszłych relacji z UE (lub decyzję o jej niezawieraniu). 

Należy także zwrócić uwagę na możliwość nałożenia się stosunku do UE 
na podziały partyjne60. Pod kierownictwem Borisa Johnsona Torysi prezentują 

58 P. Stephens, The Tories have become new Brexit Party, "Financial Times" 2019, 01.08.
59 A. Woodstock, Boris Johnson to go ahead with no-deal Brexit if negotiations fail to 
produce agreement on future trade with EU, Independent.co.uk, 28.06.2020 r.
60 M. Kaczorowska, Krajobraz polityczny po Brexicie, "Sprawy międzynarodowe" 2016, 
nr 3, s. 39
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się jako ugrupowanie eurosceptyczne. Dotychczas pozwoliło im to przycią-
gnąć zwolenników Brexit Party i wygrać wybory do Izby Gmin w 2019 roku, 
ale dłuższe utrzymywanie tego stanu rzeczy (czego należy oczekiwać, biorąc 
pod uwagę poglądy konserwatywnych parlamentarzystów) może doprowadzić 
do utraty wyborców nastawionych proeuropejsko61. Jeżeli Partia Pracy, do-
tychczas opowiadająca się za poszanowaniem wyniku referendum, postanowi 
ich pozyskać, kwestia UE straci swój ponadpartyjny kształt. Mając na uwadze, 
że młodzi Brytyjczycy są nastawieni proeuropejsko62, Laburzyści mogą zyski-
wać w sondażach kosztem Torysów63. Jednocześnie ci ostatni, przynajmniej  
w najbliższej przyszłości nie będą mogli znacząco złagodzić swojego kursu, 
gdyż groziłoby to ponownym odpływem eurosceptycznego elektoratu64. Tak 
więc w najbliższych latach będą musieli zachować swój obecny profil, co jest 
zasadniczą zmianą w porównaniu do 2016 roku. 

Podsumowanie

Wyjście jednego z krajów członkowskich z Unii Europejskiej jest niewąt-
pliwie wydarzeniem historycznym. Jednocześnie procedura prowadząca do 
spełnienia woli Brytyjczyków wyrażonej w referendum 23 czerwca 2016 roku, 
w tym głównie kolejne wnioski o ustalenie nowego terminu brexitu pokazały, 
jak bardzo skomplikowany jest to proces. Wśród jego skutków, na pierwszym 
miejscu wymienia się te gospodarcze czy społeczne, nie należy jednak zapomi-
nać o wewnętrznych skutkach politycznych, wśród których trzeba wymienić 
zmiany w systemie partyjnym. Jak starano się wykazać, choć można stwier-
dzić, że formalnie pozostanie on niezmieniony, zwycięstwo eurosceptyczne-
go skrzydła Partii Konserwatywnej, a w konsekwencji zmiana przekazu tego 
ugrupowania, może przynieść długofalowe skutki dla całej brytyjskiej sceny 
politycznej.

61 P. Biskup, Brytyjski system partyjny a negocjacje w sprawie brexitu, "Biuletyn PISM" 
2017, nr 114.
62 J. Curtice, How young and old people would vote o Brexit now?, bbc.com, 10.08.2018 
r.
63 P. Biskup, Konsekwencje dymisji premier May i brytyjskich wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, "Komentarz PISM" 2019, nr 28.
64 T. Bale, What does Brexit mean for UK’s party system?, NewStatesman, 05.02.2020 r. 
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Abstrakt: Brexit, czyli decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Bryta-
nię, jest procesem złożonym i należałoby badać to zjawisko na wielu płasz-
czyznach. W swoim artykule autor skupia się na przedstawieniu i krótkiej 
analizie obrazu Brexitu w regionie północno-wschodniej Anglii. Zdecydo-
wał się na opis tylko tego obszaru z kilku powodów, jednym z nich jest 
fakt, że wiele miejsca poświęca się na dyskusje czy też badania, odnoszące 
się do całości Wysp Brytyjskich, z nielicznymi odniesieniami do poszcze-
gólnych regionów. Artykuł został podzielony na pięć części tematycznych,  
w których autor opisuje i wyjaśnia związane z nimi zagadnienia. W pierw-
szej części została dokonana ogólna charakterystyka regionu, z odniesienia-
mi do przeszłości oraz czasów teraźniejszych. W części drugiej przedstawio-
ne zostały regionalne wyniki ostatnich wyborów do Izby Gmin (2019 r.), 
 z komentarzem od autora. Trzecia część skupia się na wynikach referen-
dum poświęconego odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w której 
to autor wyjaśnia możliwe przyczyny takiego rezultatu. W czwartej części 
zostaje przedstawiony obraz Brexitu w regionalnej społeczności. Na zakoń-
czenie autor dokonuje krótkiego podsumowania oraz przedstawia możliwą 
prognozę na przyszłość. Wybrane przez autora podejścia metodologiczne 
do napisania artykułu to: Studium przypadku, Desk Research oraz Własne 
Obserwacje.

Słowa kluczowe: Brexit, Angilia Północno-Wschodnia, Referendum

Abstract: Brexit, the decision to leave the European Union by Great Britain,  
is a complex process, and research should be carried out covering multiple 
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aspects. In his article, the author focuses on the presentation and brief 
analysis of the Brexit image in the region of North East England. The au-
thor decided to describe only this area for several reasons, one of them is 
the fact, that a lot of space is devoted to discussions or studies referring to 
the whole of the British Isles, with few references to individual regions. The 
article is devided into five thematic parts, in which the author describes and 
explains related issues. In the first part, a general description of the region 
has been made, with references to the past and present times. The second 
part presents the regional results of the last general elections to the House 
of Commons (2019) with a commentary from the author. The third part 
focuses on the results of the EU referendum, in which the author explains 
the possible reasons for such a result. In the fourth part, a picture of Brexit 
in the regional community is presented. Finally, the author makes a brief 
summary and presents a possible forecast for the future. Selected methodo-
logical approaches by the author to write the article, are: Case Study, Desk 
Research and Own Observations.

Keywords: Brexit, Northeast Angilia, Referendum

Ogólna charakterystyka regionu

Zanim przejdę do opisu i wyjaśnień kwestii związanych z Brexitem  
w północno-wschodniej Anglii, chciałbym przybliżyć czytelnikowi krótką 
charakterystykę omawianego regionu, gdyż pozwoli to lepiej zrozumieć 
procesy i zmiany, jakie zachodziły w nie tak dalekiej przeszłości.

Sam region, aż do czasu wdrożenia procesu deindustrializacji, zapo-
czątkowanego przez Margaret Thatcher, był jednym z głównych obszarów 
przemysłowych w Wielkiej Brytanii. Dominowały tu głównie gałęzie prze-
mysłu: górniczego, stoczniowego, hutniczego i chemicznego. W literaturze 
historycznej o całym północnym obszarze często pisze się jako o przemysło-
wym „motorze”, napędzającym ekonomię Wielkiej Brytanii, zaś w literaturze 
socjologicznej, skupiającej się na relacjach pomiędzy północną i południo-
wą Anglią, niejednokrotnie można spotkać się ze sformułowaniami „bo-
gate południe” i „uboga północ”. Terminy te są oczywiście uproszczeniami, 
jednakże taki podział jest rzeczywiście widoczny w społeczeństwie brytyjskim 
i obecny był od czasów rewolucji przemysłowej. Warto także wspomnieć, że 
region północno-wschodni był zawsze bastionem Partii Pracy (Labour Party)  
i związków zawodowych związanych z laburzystami. Świadczyć może o tym  
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chociażby budynek dawnego Parlamentu Górników, mieszczący się w dzielni-
cy Red Hills, w uniwersyteckim mieście Durham City.

Niejednokrotnie można się spotkać ze stanowiskami, że po zmianach 
wprowadzonych przez Margaret Thatcher, region został dotknięty zarówno 
kryzysem ekonomicznym, jak i społecznym, które odczuwalne są do dzisiejsze-
go dnia. W opiniach tych często wspomina się o ekonomicznym „prosperity” 
w regionie, który panował przed objęciem urzędu przez nową przewodniczącą 
partii konserwatywnej. Zwolennicy przeciwstawnej koncepcji podnoszą kwe-
stię, że dominujące gałęzie przemysłu były nierentowne i obciążały budżet 
państwowy, a rząd musiał cały czas wspomagać przemysł poprzez wsparcie 
finansowe.

Thatcherowski proces deindustrializacji następował w bardzo szybkim 
tempie, zwłaszcza w regionie północno-wschodnim, ale nie był to jedyny okres, 
w którym zamykano kopalnie.

Gdybym miał porównać region ten do konkretnego terytorium w Pol-
sce, wskazałbym Górny Śląsk. Cechą charakterystyczną dla obu tych regio-
nów jest nie tylko przemysł wydobywczy, ale także rozmieszczenie większych 
i mniejszych miast, tworzących liczne konurbacje. W przypadku północno-

-wschodniej Anglii, pomimo że przemysł górniczy jest już reliktem przeszło-
ści, to dawne konurbacje przetrwały, zmieniła się tylko ich charakterystyka 
socjoekonomiczna.

Pozostając przy tematyce konurbacji i głównych miast w regionie, przy-
bliżę czytelnikowi podział administracyjny oraz położenie geograficzne. Te-
rytorium to jest podzielone na cztery okręgi administracyjne, a są nimi: Nor-
thumberland, Hrabstwo Durham, okręg Tyne and Wear oraz dystrykt Redcar 
and Cleveland, położony w hrabstwie ceremonialnym North Yorkshire. Re-
gion składa się także z trzech konurbacji: Teesside, Wearside, Tyneside. Liczba 
mieszkańców, pochodząca ze spisu powszechnego, opublikowanego w 2019 
roku, wynosi2 657 909 osób1. Do największych miast zalicza się: Newcastle 
upon Tyne, Sunderland, Durham, Darlington, Gateshead, Hartlepool, Mid-
dlesbrough, South Shields, Stockton-on-Tees oraz Washington. 

Poprzedzając wątek współczesnych problemów społecznych trapiących 
region, skupię się na omówieniu położenia geograficznego, które nadal ma 
strategiczne znaczenie, głównie za sprawą portów morskich łączących Wy-
spy Brytyjskie z innymi państwami Unii Europejskiej oraz z resztą świata. 

1 Spis przeprowadzony przez Office for National Statistics, opublikowany dnia 5 listopada 
2019 roku, https://www.ons.gov.uk/, [dostęp: 24.04.2020].
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Omawiany rejon sąsiaduje od północy z obszarem południowej Szkocji, od strony 
południowej graniczy z hrabstwem North Yorkshire, a od strony zachodniej  
z regionem Cumbria. Część wschodnią można określić jako długi pas wybrze-
ża nad akwenem Morza Północnego, i to właśnie w tej części znajdują się trzy 
główne porty morskie, zarówno pasażerskie, jak i towarowe, a są nimi Port 
of Tyne, Teesport-Middlesborough i Port of Sunderland. Najważniejszym  
z portów jest drugi z wymienionych, Teesport-Middlesborough, w pobliżu 
którego położona jest jedna z większych rafinerii w regionie. Port of Sunder-
land zajmuje się głównie przyjmowaniem i eksportem towarów dla fabryki 
samochodowej Nissan2, mającej swoje odziały na przedmieściach Sunderland, 
Newcastle oraz Gateshead. Z kolei w Port of Tyne3 znajduje się jeden z więk-
szych terminali kontenerowych, skąd towary trafiają do wszystkich zakątków 
Wielkiej Brytanii, oprócz tego obsługuje on również ruch pasażerski oraz trans-
port drogowy pomiędzy Wyspami Brytyjskimi i kilkoma najistotniejszymi 
portami w Unii Europejskiej, między innymi portem w Rotterdamie, holen-
derskim portem Ijmuiden, portem w Hamburgu oraz innymi portami, znaj-
dującymi się w Skandynawii oraz państwach nadbałtyckich. Postanowiłem 
wspomnieć o tych kwestiach, gdyż, pomimo upadku przemysłu wydobywcze-
go oraz stoczniowego, porty nadal mają strategiczne znaczenie dla regionalnej 
ekonomii, zwłaszcza w przypadku transportu międzynarodowego4.

Pomimo deindustrializacji i zmiany modelu gospodarczego, wprowadzo-
nego przez Margaret Thatcher, w regionie nadal zachowały się pewne gałęzie 
przemysłu, dla przykładu przemysł chemiczny oraz petrochemiczny. Od kilku 
lat tworzone są nowe miejsca pracy związane z nowatorskimi technologiami, 
z przemysłem samochodowym (wcześniej wspomniane fabryki Nissan) oraz 
szeroko rozumianym przemysłem inżynieryjnym, naprawami platform wiert-
niczych, pozyskujących ropę naftową z Morza Północnego, a nawet powstają 
plany odbudowy przemysłu stoczniowego. W miejscach, w których kiedyś 
funkcjonowały kopalnie, mieszkańcy starają się otwierać własne przedsięwzięcia 
biznesowe na mniejszą skalę, dotyczy to głównie dawnych miasteczek 
górniczych. Wszystkie te działania podejmowane są w celu poprawy jakości 

2 Wspomagany również przez Port of Tyne, w którym odbywa się import i eksport 
gotowych samochodów.
3 Zarząd portu ogłosił, że po oficjalnym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europej-
skiej będzie chciał uzyskać status wolnego portu i stać się częścią Free Economic Zone. Zabieg 
ten miałby wspomóc regionalną aktywność ekonomiczną.
4 Roczny przychód dla samego Port of Tyne to 57,5 miliona GBP; roczny tonaż to 4.4 
miliona ton; port rocznie importuje/eksportuje w przybliżeniu 66 000 kontenerów oraz 526 
000 samochodów z fabryki Nissan, zob. Port of Tyne, https://www.portoftyne.co.uk/ [dostęp: 
25.04.2020].



35

SPOŁECZNO-POLITYCZNY OBRAZ BREXITU ...

życia mieszkańców oraz sprawienia, by region nadal się rozwijał. W całym 
procesie odbudowy gospodarczej w rejonie północno-wschodnim kluczowe 
role nadal odgrywają lokalne programy rozwoju, regionalna promocja, mająca 
za główny cel poszukiwanie nowych inwestorów, oraz współpraca na szczeblu 
władz lokalnych i centralnych. Warto w tym miejscu także wspomnieć, że 
region został wsparty przez Unię Europejską, poprzez program Regional Ope-
rational Programme for the North East of England na lata 2007-20135. Pro-
jekt ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 grudnia 2007 roku. 
Suma, jaką przeznaczono na wsparcie, wynosiła 375 milionów euro, drugie 
tyle przeznaczono z budżetu państwa, co dało łączną sumę 751 milionów euro. 
W programie tym skupiono się na trzech punktach docelowych, a były nimi:

1. Ulepszanie i wykorzystywanie innowacji;
2. Rozwój biznesu i przedsiębiorczości;
3. Wsparcie techniczne.

Poniżej umieszczam tabelę z dokładnymi kwotami przeznaczonymi na 
poszczególne punkty docelowe.

Tabela1. Dane pobrane ze strony: https://ec.europa.eu/regional_policy 
/en/atlas/programmes/2007-2013/united-kingdom/operational-program 
me-north-east-of-england

Punkty docelowe Inwestycja UE
Kwota  

z budżetu  
państwa

Całkowity wkład

Ulepszanie  
i wykorzystywanie 
innowacji

199 120 428 199 120 428 398 240 854

Rozwój biznesu  
i przedsiębiorczości

161 550 536 161 550 536 323 101 072

Wsparcie techniczne 15 027 956 15 027 956 30 055 914

Łączna suma: 375 698 920 375 698 920 751 397 840

5 Regional Operational Programme for the North East of England 2007-2013, https://
ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007-2013/united-kingdom/operation-
al-programme-north-east-of-england, [dostęp: 26.04.2020].
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Na zakończenie tej części artykułu chciałbym odnieść się jeszcze do et-
niczności, gdyż w całej kampanii związanej z Brexitem często podnoszono 
kwestie związane z migracją, i to nie tylko w kwestii migrantów z Unii Eu-
ropejskiej, ale także z państw, w których toczą się konflikty zbrojne lub są 
dotknięte problemami społeczno-ekonomicznymi. Omawiany region cechuje 
się bardzo dużym wskaźnikiem homogeniczności, w której dominującą grupą 
etniczną są osoby białe pochodzenia brytyjskiego (93,6%). Wynik ten jest za-
razem najwyższym wskaźnikiem dla wszystkich regionów w kraju6. 

Wykres 1. Dane pochodzą z serwisu: https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/
uk-population-by-ethnicity/national-and-regional-populations/regional-ethnic-diversity/latest

Procentowy rozkład dla poszczególnych grup etnicznych przedstawia się 
następująco:

• Mniejszości pochodzenia azjatyckiego: 2,9%,
• Mniejszości pochodzenia afrykańskiego: 0,5 %,
• Mieszane pochodzenie etniczne: 0,9%,
• Mniejszość ludności białej, nie Brytyjczyków: 1,7%,
• Inne pochodzenie: 0,4 %.

Partie polityczne w regionie i wyniki w ostatnich wyborach do Izby Gmin
Partie polityczne, na które mieszkańcy w przeważającym stopniu oddają 

6 Dane pochodzą z rządowego serwisu internetowego Regional Ethnic Diversity,  
https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/uk-population-by-ethnicity/national-and 

-regional-populations/regional-ethnic-diversity/latest, [dostęp: 21.06.2020].
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swoje głosy, nie różnią się od innych regionów Anglii. Dominują tu głów-
nie dwa największe ugrupowania, czyli Partia Pracy i Partia Konserwatywna.  
W ogólnym opisie regionu zostało wspomniane, że północny-wschód był za-
wsze bastionem laburzystów, ale, gdy na horyzoncie zaczęła się pojawiać kwe-
stia Brexitu, trend ten zaczął się zmieniać. W przeważającej części mieszkańcy 
oddali swoje głosy na Partię Pracy pod przewodnictwem Jeremiego Corby-
na. Bardzo dobrze obrazują to wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych 
(2019), w których to partia torysów uzyskała najwięcej głosów w dziesięciu 
okręgach wyborczych z dwudziestu dziewięciu, zabierając tym samym głosy 
z kilku kluczowych dla Partii Pracymiast. Poniżej umieszczony został wykres 
dla dziesięciu niżej wymienionych okręgów, a są nimi: Berwick-upon-Tweed, 
Hexham, Middlesbrough South and East Cleveland (MSEC), Redcar, Stock-
ton South, Bishop Auckland, Blyth Valley, Darlington, North West Durham 
i Sedgefield7.

Wykres 2. Dane pochodzą z serwisu: https://democraticdashboard.com/regions 
-nations/north-east.

7 Dane pochodzą z serwisu internetowego Democratic Dashboard, https://democratic 
dashboard.com/regions-nations/north-east, [dostęp: 21.06.2020].
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Dla pozostałych okręgów dane zostaną przedstawione w formie tabeli, 
umieszczonej poniżej.

Tabela 2. Dane pochodzą z serwisu: https://democraticdashboard.com/
regions-nations/north-east.

Okręg wyborczy: Partia Pracy Partia Konserwatywna

Blaydon 19 794 14 263
City of Durham 20 531 15 506
Easington 15 723 9 142
Hartlepool 15464 11 869
Houghton and Sunderland South 16 210 13095
Middlesbrough 17 207 8 812
Newcastle upon Tyne Central 21 568 9 290
Newcastle upon Tyne North 21 354 9 290
North Tyneside 25 051 15490
South Shields 17 273 7 688
Tynemouth 26 928 22 071
Washington and Sunderland West 15 941 12 218
Gateshead 20 450 13 250
Jarrow 18 363 11 243
Newcastle upon Tyne East 26 049 10 586
North Durham 18 639 13 897
Stockton North 17 728 16 701
Sunderland Central 18 336 15 372
Wansbeck 17 124 16 310

Łącznie wyniki wyborów przedstawiały się następująco: Partia Pracy uzy-
skała 532 127 głosów, a jej główny rywal polityczny, czyli Partia Konserwa-
tywna, uzyskała 478 208 głosów.
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Wykres 3. Dane pochodzą z serwisu: https://democraticdashboard.com/regions-na 
tions/north-east

Różnica pomiędzy wynikami obu partii wynosiła 53 919 głosów.
W przypadku podziału miejsc w parlamencie, laburzyści uzyskali wynik 

19 miejsc, tracąc siedem miejsc na rzecz Partii Konserwatywnej, która uzyskała 
wynik 10 miejsc8.Dla porównania przedstawię wyniki z poprzednich wyborów 
parlamentarnych.

Wybory w roku 2017:

• Partia Pracy: 26 miejsc,
• Partia Konserwatywna: 3 miejsca.
Wybory w roku 2015:
• Partia Pracy: 26 miejsc,
• Partia Konserwatywna: 3 miejsca.
Wybory w roku 2010:
• Partia Pracy: 25 miejsc,
• Partia Konserwatywna: 2 miejsca.

Dokonując podsumowania, należy wziąć pod uwagę fakt, że wybory  
w 2019 roku dotyczyły głównie spraw związanych z Brexitem oraz  
 
 

8 Dane pochodzą z internetowej strony rządowej House of Commons Library, https://
commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8749/, [dostęp: 21.06.2020].
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wyboru liderów partyjnych z najlepszym rozwiązaniem w kwestii dalszych re-
lacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską9.

Wśród elektoratu obu partii są też osoby o odmiennych poglądach na 
temat odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zarówno wśród wybor-
ców Partii Pracy, jak i Partii Konserwatywnej, znajdują się zwolennicy Leave  
i Remain, co mogło mieć wpływ na oddane głosy.

Jak widać z przykładów w tabeli i na wykresie, wyniki w niektórych okrę-
gach są do siebie zbliżone lub też różnica pomiędzy nimi jest znacząca. Jedną 
z możliwych przyczyn tak dużych rozbieżności pomiędzy wynikami mogą być 
nie tylko kwestie preferencji politycznych wśród mieszkańców, czy też naj-
lepszego rozwiązania dla odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale 
także mogą na nie wpływać inne czynniki, jak dla przykładu brak zaufania dla 
obecnych modeli społeczno-ekonomicznych czy brak zaufania dla partyjnego 
lidera.

Rozkład wyników referendum

Przechodząc do części przedstawiającej rozkład wyników referendum  
o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, odniosę się jeszcze do 
kilku kwestii. W wielu przypadkach wyniki głosowania zależne były w dużej 
mierze od części regionu, w której mieszkali głosujący. Dla przykładu, w du-
żych miastach, w których znajdują się ośrodki akademickie, ogniska kultury 
czy też przeznacza się więcej funduszy na rozwój, wyniki będą przedstawiać się 
inaczej, niż w przypadku mniejszych miast.

Inną cechą charakterystyczną dla wyników referendum będzie 
przywiązanie mieszkańców do regionalnych tradycji, związanych z przemysło-
wą przeszłością regionu, tym samym mogą nie być zwolennikami hasła o eu-
ropejskiej solidarności, a skłonni będą bardziej pielęgnować swoją tożsamość 
lokalną lub państwową.

W innych przypadkach wyniki głosowania były do siebie zbliżone, a róż-
nica procentowa pomiędzy dwoma opcjami była niewielka, tak jak w przypad-
ku wyniku ogólnopaństwowego, ale były to nieliczne kazusy.

Przed przedstawieniem dokładnych wykresów oraz ich omówieniem, 
warto także podkreślić, że społeczeństwo północno-wschodniej Anglii jest 
podzielone nie tylko w zagadnieniach związanych z Brexitem, ale także  
w innych kwestiach. Od lat można zaobserwować różnice pokoleniowe wśród 

9 Tutaj warto dodać, że 58% mieszkańców regionu głosujących w referendum opowie-
działo się za odejściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
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mieszkańców, czy to w ich podejściu do kierunku rozwoju regionu, czy też na-
pięć pomiędzy akceptacją nowoczesnych koncepcji a powrotem do rozwiązań 
tradycyjnych.

Wyniki referendum zostaną przedstawione za pomocą tabeli i wykresów10.
Na elektorat, wynoszący 1 934 341 osób, frekwencja wyniosła 69,3%  

i oddano 1 340 698 ważnych głosów.
Ogólne wyniki pomiędzy Remain i Leave przedstawiały się następują-

co: za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej opowiedziało się  
562 595 osób, a za opuszczeniem opowiedziało się 778 103 osób.

Wykres 4. Dane pochodzą z serwisu: https://www.electoralcommission.org.uk.

10 Wszystkie dane pochodzą z głównej strony internetowej Państwowej Komisji Wy-
borczej (Electoral Commission), [źródło internetowe:] https://www.electoralcommission.org.
uk/who-we-are-and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/
eu-referendum/results-and-turnout-eu-referendum/eu-referendum-results-region-north-east, 
[dostęp: 22.06.2020].
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Poniżej znajduje się tabela wyników referendalnych z podziałem na poszcze-
gólne okręgi.

Tabela 3. Dane pochodzą z serwisu: https://www.electoralcommission.org.uk

Okręg: Remain Leave

County Durham 113 521 153 877
Darlington 24 172 30 994
Gateshead 44 429 58 529
Hartlepool 14 029 32 071
Middlesbrough 21 181 40 177
Newcastle upon Tyne 65 405 63 598
North Tyneside 52 873 60 589
Northumberland 82 022 96 699
Redcar and Cleveland 24 586 48 128
South Tyneside 30 014 49 065
Stockton-on-Tees 38 433 61 982
Sunderland 51 930 82 394

Jak już zostało wspomniane wcześniej, wyniki w niektórych okręgach 
były do siebie zbliżone, lub różnica pomiędzy nimi była znacząca. Tutaj nale-
żałoby zadać sobie pytanie o możliwe podłoża takiego zjawiska.

We wszystkich okręgach wyborczych głosy oddane na Leave przewyż-
szały głosy oddane na Remain, oprócz okręgu Newcastle upon Tyne, gdzie 
wynik Remain był najwyższy, ale wynik Leave był do niego bardzo zbliżo-
ny. Przyczyną takiej sytuacji może być fakt, że miasto Newcastle upon Tyne 
jest z jednej strony miastem kosmopolitycznym, ale też pielęgnuje się w nim 
dawne tradycje przemysłowe. Oprócz panującego w mieście kosmopolityzmu, 
Newcastle jest także pełne kontrastów, zarówno na płaszczyźnie kulturowej, 
jak i socjoekonomicznej, w przypadku tej ostatniej różnice najlepiej można 
zaobserwować porównując tętniące życiem centrum z przedmieściami, gdzie 
sytuacja ekonomiczna mieszkańców jest na o wiele niższym poziomie. Dlatego 
też głosy oddane przez mieszkańców tego miasta i jego przedmieść są tak do 
siebie zbliżone: będą oni mieli różne potrzeby, co może doprowadzać do od-
miennych interpretacji otaczającego ich świata, a także doprowadzać do napięć 
społecznych.
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Okręgi, gdzie różnica pomiędzy oddanymi głosami Remain i Leave była 
znacząca na korzyść Leave, to: County Durham, Hartlepool, Middlesbrough, 
Redcar and Cleveland, Stockton-on-Tees i Sunderland. Warto tutaj zaznaczyć, 
że są to dawne okręgi przemysłowe, w których niegdyś funkcjonowały kopal-
nie węgla kamiennego lub stocznie i w których sytuacja socjoekonomiczna jest 
zbliżona do wcześniej opisywanych przedmieść Newcastle. Prowadząc obser-
wacje, można zauważyć, że spora część mieszkańców tych terenów czuje się 
zapomniana przez polityków w Westminsterze, gdyż po procesie deindustria-
lizacji bardzo mało otrzymali w zamian11. Przekonanie o pominięciu przekłada 
się także na instytucje międzynarodowe, stąd też mogą pojawiać się wśród nich 
eurosceptycyzm oraz chęć poszukiwania zmian dla swojej sytuacji na różne 
sposoby.

W przypadku malowniczych terenów Northumberland12 sytuacja także 
jest złożona, gdyż część mieszkańców utrzymuje się z szerokorozumianej tury-
styki, w tym turystyki międzynarodowej, zaś inni utrzymują się z rybołówstwa 
lub z prowadzenia gospodarstw rolnych. Jednym z głównych haseł kampanii 
Leave było odzyskanie kontroli nad łowiskami na Morzu Północnym, a tak-
że nad brytyjskimi produktami rolnymi, których nie obowiązywałyby normy 
unijne. Takie obietnice z pewnością mogły wpłynąć na ostateczny wynik refe-
rendum w tej części regionu.

Obserwując Brexit – nie tylko w omawianym regionie – dobrze byłoby 
spojrzeć na wszystkie procesy, które do niego doprowadziły. Jak zostało wspo-
mniane w abstrakcie, decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką 
Brytanię jest złożoną kwestią, na którą wpłynęło wiele czynników, w tym kwe-
stie polityczne, ekonomiczne i społeczne. Dlatego warto badać ten proces na 
wielu płaszczyznach.

Brexit w regionalnym społeczeństwie

Na wstępie do tej części artykułu przytoczę fragment książki Johna Grun-
dy’ego o bardzo charakterystycznym tytule Northern Pride.The very Best of nor-
thern architecture from churches to chip shops.

11 Szerzej o możliwym wpływie procesu deindustrializacji na ostateczny wynik w re-
ferendum o odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w regionie północno-wschodnim 
oraz innych regionach można przeczytać w artykule naukowym Simona Deakina, zob. Brexit, 
Labour Rights and Migration: Why Wisbech Matters to Brussels, https://www.cambridge.org/core/
journals/german-law-journal/article/brexit-labour-rights-and-migration-why-wisbech-matters-

-to-brussels/061DF50C1454CEB03CAFF450F085AA20, [dostęp: 26.04.2020].
12 Northumberland – część północno-wschodniej Anglii, najbardziej wysunięta  
w kierunku północnym, położona przy południowej granicy Szkocji.
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Więc jaka jest, ta prawdziwa północ?
Cóż, jeśli przeczytasz tylko opinie osób z południa, to dowiesz się, że 

jest to raczej zacofane miejsce, w którym nie wydarzyło się nic ważnego – 
przynajmniej do czasu rozwoju przemysłu w czasach wiktoriańskich, co było 
równoznaczne z generowaniem sporych zasobów kapitałowych, ale nawet to 
spowodowało, ze region w oczach przybyszy z południa stał się brudny i mało 
atrakcyjny. Dla osób postronnych są to ubogie tereny, a cały kapitał przywę-
drował na południe w dość tajemniczy sposób i tak naprawdę jest to miejsce 
zamieszkane przez osoby niecywilizowane. Wydaje się to raczej przesadnym 
opisem, ale im więcej czytasz, tym częściej spotykasz takie postawy13.

Autor odnosił się w swojej opinii przeważnie do tekstów z przeszłości, ale 
w obecnych czasach również można spotkać się z podobnymi opiniami, nie 
tylko publikacjach, ale także w rozmowach pomiędzy ludźmi, oczywiście nie 
są one aż tak dosadne. Stanowiska takie pojawiają się zarówno wśród osób  
z północy kraju, wypowiadających się na tematy związane z południem, ale 
także wśród osób z południa, wypowiadających się na temat północy. Poka-
zuje to, iż kraj jest podzielony osią geograficzną, ale obok tego antagonizmu 
można się także spotkać z pozytywnym wizerunkiem osób z północy. Miesz-
kańców uważa się za osoby otwarte, gościnne, pracowite i cechujące się lokal-
nym patriotyzmem, co nie oznacza, że gdy pojawia się sprawa wagi ogólno-
państwowej, to nie potrafią się zjednoczyć. Lokalny patriotyzm zawsze polegał 
na promowaniu bardzo bogatej miejscowej historii, licznych zabytków czy też 
atrakcji turystycznych.

Przejdźmy jednak do opisu Brexitu w kontekście społecznym oraz sporów, 
które kiełkowały między mieszkańcami na osi Leave i Remain. Jako pierwszy 
przykład wybrałem wydarzenie, które miało miejsce podczas corocznej Gali 
Górników w mieście Durham14. Jest to dzień, kiedy ulicami miasta przecho-
dzą korowody orkiestr dętych oraz osób niosących banery górnicze, niejedno-
krotnie przypominające prawdziwe dzieła sztuki, na których często pojawiają  
się podobizny lewicowych myślicieli i polityków. Przemarsz zawsze zaczyna się  
w centrum miasta i kieruje do dwunastowiecznej katedry, gdzie odbywa  
się msza, by po niej powędrować na polanę zwaną Palace Green. W 2019 r.,  
w trakcie przemarszu, doszło do kilku incydentów, podczas których starano się 

13 J. Grundy, Northern Pride. The very Best of northern architecture from churches to chip 
shops, 2003, s. 7-8. [Tłumaczenie własne].
14 W pochodzie biorą także udział orkiestry dęte z różnych zakątków Wysp Brytyjskich. 
Sama Gala ma ponadstuletnią tradycję i zawsze organizowana jest w mieście Durham. Od sa-
mego początku było to święto socjalistyczne, organizowane przez związki zawodowe i wspierane 
przez Partię Pracy. Hasłami przewodnimi są jedność i internacjonalizm.
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zakłócić spokój. Do pochodu chciała przyłączyć się grupa aktywistów skrajnie 
prawicowej partii For Britain15, jednak nie pozwolono im na to, co doprowa-
dziło do przepychanek między aktywistami i policją16.Służbom mundurowym 
udało się zapanować nad sytuacją, ale krótko po tym w socjalmediach zaczęły 
się pojawiać oskarżenia kierowane w stronę organizatorów Gali, czyli Durham 
Miners’ Association. Głównyzarzut dotyczył flagi brytyjskiej: organizatory 
przemarszu mieli rzekomo zabronić grupie uczestniczenia w święcie, gdyż byli 
oni owinięci flagami. Odpowiedź związkowców była natychmiastowa, odpisa-
li, że nie pozwolono im dołączyć do Gali ze względu na ich nacjonalistyczne  
i rasistowskie poglądy, a nie z powodu flagi. Po tym poście pojawiła się cała 
lista oskarżeń ze strony grupy For Britain, w tym między innymi o sympaty-
zowanie z Unią Europejską; podkreślano, że jest to wspólne i rodzinne święto 
oraz że każda osoba powinna mieć prawo partycypacji i bycia dumnym z flagi 
swojego państwa. 

Od samego referendum w sprawie Brexitu na północnym-wschodzie od-
było się wiele marszów i wieców, organizowanych zarówno przez euroentuzja-
stów, jak i przeciwników dalszej integracji z Unią Europejską.

Jedne z największych marszy antybrexitowych w regionie odbyły się  
w miastach Newcastle(w marcu 2018 roku) oraz Sunderland. Pierwszyz nich 
organizowany był przez lokalny ruch zwolenników pozostania w Unii Euro-
pejskiej – North East for Europe17.W wydarzeniu wzięło udział około 200 
osób, nie zabrakło także przemówień lokalnych prominentów, którzy wyrażali 
swój niepokój związany z możliwymi konsekwencjami dla regionu po Brexi-
cie. Dość często wspominano o pogorszeniu się sytuacji gospodarczej, a co 
za tym idzie, regresie socjoekonomicznym. Pojawiały się także głosy, które 
twierdziły, że niepodległość państwowa wcale się nie umocni, nie pojawi się 
żadna zmiana w kwestiach migracyjnych i bynajmiej nie będzie się przeznaczać 

15 For Britain – mała, skrajnie prawicowa partia polityczna, założona przez Anne Marie 
Waters, byłą członkinię partii United Kingdom Independence Party. Partia została założona  
w 2017 r. Myślami przewodnimi partii są hasła antyislamskie, brytyjski nacjonalizm, narodowy 
konserwatyzm oraz głęboko zakorzeniony eurosceptycyzm.
16 Artykuł z gazety The Northern Echo, ‘For Britain’ supporters led from Durham Miners’ 
Gala ‘for own safety’, https://www.thenorthernecho.co.uk/news/16357539.for-britain-support-
ers-led-durham-miners-gala-for-safety/, [dostęp: 26.06.2020].
17 North East for Europe – jest to oddolna inicjatywa grupy ludzi zaniepokojonych  
z powodu Brexitu, która uważa, że tak zwany twardy Brexit i odejście Wielkiej Brytanii z wolne-
go rynku i unii celnej może przynieść długofalowekonsekwencje dla regionu północno-wschod-
niego. Uważają siebie za lokalnych patriotów, którzy kochają swójkraj i dlatego prowadzą 
kampanię na rzecz jak najsilniejszych powiązań z Unią Europejską po Brexicie. Więcej można 
dowiedzieć się na oficjalnej stronie internetowej ruchu: https://www.northeast4europe.org.uk/
what_we_stand_for.
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więcej funduszy na Narodową Służbę Zdrowia. Zgromadzenie przebiegło  
w dość spokojnej atmosferze, obok flag brytyjskich powiewały także flagi Unii 
Europejskiej. W lipcu 2019 w mieście Sunderland odbył się drugi, jeszcze 
większy marsz, organizowany przez grupę People’s Vote18, w trakcie którego 
domagano się przeprowadzenia drugiego referendum o wystąpieniu Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej. Wydarzenie jednak nie skupiało się tylko i wy-
łącznie na wyżej wymienionym temacie, chciano także podkreślić, że nie wszy-
scy mieszkańcy północnego-wschodu są zwolennikami opuszczenia UE, gdyż 
takie uproszczenia często pojawiały się w przekazach medialnych. Nieprzypad-
kowo wybrano miasto Sunderland, gdyż po referendum komisja okręgowa  
z tego miasta jako pierwsza na Wyspach Brytyjskich ogłosiła wyniki i stała się 
twarzą Brexitu. Dlatego też demonstrujący chcieli zaakcentować, że również są 
za europejską jednością.

W marcu 2019 r. od miasta Sunderland swój czternastodniowy marsz 
przez Anglię rozpoczął także Nigel Farage, były lider Partii Niepodległości 
Zjednoczonego Królestwa (UKIP), obecnie bardziej znany jako lider Brexit 
Party19. Pochód zaczął się w centrum miasta i zakończył w mieście Hartlepool. 
Hasłem przewodnim korowodu Nigela Farage’a było słynne „Leave means Le-
ave”, w którym zwolennicy tego ugrupowania domagali się przeprowadzenia 
twardego Brexitu, bez umowy. Przemarsz na swojej drodze spotkał się z kilko-
ma kontrmanifestacjami, trzymającymi plakaty z napisami „My uwielbiamy 
prawa pracownicze” czy „My też chcemy mieć głos”, jednak członkowie grupy 
Farage’a okrzyknęli ich „Zwolennikami unijnych funduszy”20.

Oprócz demonstracji, które zostały wymienione powyżej, odbyło się też 
wiele innych zgromadzeń, organizowanych przez mniejsze grupy aktywistów 
politycznych, lokalnych przedstawicieli politycznych, a także ugrupowań znaj-
dujących się na politycznych peryferiach.

Warto też wspomnieć o roli, jaką pomiędzy zwolennikami Leave i Rema-
in odegrały media społecznościowe, które umożliwiały grupom przekazywa-
nie informacji, kontaktowanie się, tworzenie for dyskusyjnych, informowanie 
o organizowanych wydarzeniach oraz mobilizację społeczną. Były to także 

18 People’s Vote – była grupa zajmująca się prowadzeniem kampanii na rzecz drugiego 
referendum w sprawie odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Założona 15 kwietnia 
2018 roku. Rozwiązana 31 stycznia 2020 roku. 
19 Brexit Party – brytyjska, eurosceptyczna partia polityczna, utworzona 5 lutego 2019 
roku, powstała w skutek braku decyzji referendalnej w 2016 roku dotyczącej wyjścia Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej.
20 Artykuł pochodzący z oficjalnej strony internetowej BBC, zob. Brexit „Leave means 
Leave” march sets off from Sunderland, https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-47595598, 
[dostęp: 28.06.2020].
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miejsca przeznaczone na prowadzenie dyskusji, a także stały się areną, na której 
rozprzestrzeniane były (i są) informacje odbiegające od rzeczywistości, mowa 
tu o potocznie zwanych fake newsach. Rozmaite grupy mogły wykorzystywać 
takie komunikaty, by kierować nastrojami mieszkańców, sięgając przy tym po 
różne techniki manipulacyjne i socjotechniczne. Biorąc pod uwagę skompli-
kowaną sytuację socjoekonomiczną w regionie, która sama w sobie sprawia, 
że wśród ludzi pojawia się gniew i rozczarowanie, to pewna część odbiorców 
mogła stać się łatwymi celami takich działań.

Przechodząc do zakończenia tej części artykułu, nie chciałbym konty-
nuować wyjaśnień podziałów, jakie zaszły wśród mieszkańców północnego-

-wschodu przed i po referendum Brexitowym, a wolałbym zakończyć ten 
rozdział pytaniem o to czy, lub jak długo, podziały polityczne i społeczne po-
zostaną obecne w społeczeństwie północno-wschodniej Anglii oraz w innych 
regionach Wysp Brytyjskich. Myślę, że przyszłość przyniesie rozwiązanie tego 
dylematu.

Zakończenie

Brexit, stawia przed państwem brytyjskim wiele wyzwań, nie tylko na 
poziomie relacji politycznych pomiędzy Wyspami Brytyjskimi, resztą państw 
członkowskich Unii Europejskiej i światowymi liderami gospodarczymi, ale 
tworzy on także wiele wyzwań wewnętrznych, zwłaszcza regionalnych. W ba-
daniach wskazuje się, że w regionach, w których sytuacja ekonomiczna jest 
trudna, można najbardziej odczuć skutki Brexitu. Pytanie, nad którym warto 
jest się zastanowić, jest następujące: jak Brexit może wpłynąć nie tylko na re-
gionalną ekonomię, ale także na pojedyncze gospodarstwa domowe? Jak wska-
zuje raport utworzony przez Centrum Wykluczenia Finansowego (Financial 
Inclusion Centre) możliwe skutki Brexitu dla gospodarstw domowych będą 
zależne od trzech czynników:

1. Skali zewnętrznych wstrząsów gospodarczych wywołanych przez 
Brexit;

2. Od tego, jak odporne są regionalne mikroekonomie na te wstrząsy  
i czy będą umiały sobie z nimi samodzielnie poradzić;
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3. Trzecim punktem jest kwestia, jak niezależne finansowo są gospodar-
stwa domowe w regionie21.

Po kryzysie ekonomicznym w 2008 roku różnice pomiędzy najlepiej  
a najgorzej prosperującymi regionami powiększyły się. Najmocniej były one 
odczuwalne w dawnych regionach przemysłowych i o wiele trudniej było im 
się podnieść do poziomu z przed zapaści. Wskazuje się w tym raporcie na 
możliwość dalszego pogłębiania się rozwarstwienia gospodarczego pomiędzy 
poszczególnymi regionami, co będzie jeszcze bardziej odczuwalne dla miesz-
kańców i doprowadzić może do nasilania się kryzysu socjoekonomicznego.

Nie są to oczywiście jedyne wyzwania stojące przed rządem brytyjskim  
i miejscowymi władzami. Lokalni badacze akademiccy wskazują także na kil-
ka innych newralgicznych punktów i działań politycznych, które należałoby 
podjąć, by zminimalizować negatywne skutki wywołane przez Brexit i wzmac-
nianie się kryzysu w regionie północno-wschodnim. W swojej publikacjiNorth 
East after Brexit: Impact and Policy profesorowie Joyce Liddle i John Shutt 
(University of Northumbria) skupiają się na kilku bardzo ważnych punktach  
i obserwacjach, które zostają wymienione poniżej22.

1. Jedną z głównych kwestii jest podział udziału we władzy lokalnej 
pomiędzy dwoma głównymi partiami. Istnieje tu uzasadniona obawa, że może 
to doprowadzić do sytuacji, w której lokalni przedstawiciele będą skupiać się 
na walce politycznej i różnicach światopoglądowych, zamiast na bieżących 
problemach; tym samym wizja, w której północny-wschód staje się jednością, 
będzie się coraz bardziej oddalać.

2. Zwraca się też uwagę na fakt, że posłowie reprezentujący region mają 
obowiązek, w imieniu swoich wyborców, nadal lobbować rząd centralny  
w sprawie przyszłego Brytyjskiego Przeglądu Wydatków, mechanizmu dystry-
bucji funduszy z Brytyjskiego Funduszu Wspólnego Dobrobytu oraz konkret-
nych programów i planów, takich jak Strategia Przemysłowa Wielkiej Bryta-
nii, która ma za zadanie przywrócenie równowagi w brytyjskiej gospodarce  
i sprawienie, że powstaną nowe inwestycje w regionie, a także zapobieganie 
ich nadmiernej koncentracji w Londynie i regionie południowo-wschodnim.

21 Finalny raport Financial Inclusion Centre, Brexit and the Region. How vulnerable are 
the uk regions to the potential economic impacts of Brexit?, https://www.barrowcadbury.org.uk/
wp-content/uploads/2018/10/FIC-BREXIT-REPORT-FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf, 
[dostęp: 24.04.2020].
22 Zob. więcej: The North-East of England after Brexit, https://ukandeu.ac.uk/the-north-

-east-of-england-after-brexit/#, [dostęp: 24.04.2020].
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3. Autorzy wspominają też, że region zdominowany przez rynek usług 
publicznych i zatrudnienie w sektorze publicznym może nieproporcjonalnie 
odczuć skutki ekonomiczne Brexitu w porównaniu z regionami południowymi.

4. Nieznane są także warunki przyszłych umów handlowych z innymi 
państwami – czy będą one korzystne dla lokalnych przedsięwzięć gospodarczych.

5. Zdaniem autorów, obecna obsesja rządzących na punkcie dużych 
nakładów przeznaczanych na transport, policję i służbę zdrowia, jest krótko-
wzroczna, gdyż strategia nie rozwiąże głęboko zakorzenionych problemów go-
spodarczych i społecznych. W zamian proponują skoncentrować wydatki na 
edukacji, szkoleniach specjalistycznych, wsparciu lokalnego transportu oraz na 
usługach społecznych.

6. Pojawiają się także obawy, że w związku z utratą dostępu do funduszy 
unijnych po Brexicie, lokalne samorządy stracą możliwość dalszego dialogu  
i współpracy międzynarodowej, a ich rola zostanie ograniczona tylko i wyłącz-
nie do działań na poziomie miast partnerskich.

7. Ostatnim punktem jest utrzymanie połączeń pomiędzy regionalnymi 
portami morskimi z portami w Amsterdamie, Rotterdamie, Hamburgu, Oslo 
i Gothenburgu. Jak wspomniałem w ogólnym opisie regionu, porty morskie 
mają strategiczne znaczenie dla lokalnego rynku.

Przykłady wymienione zarówno w przedstawionym raporcie FIC, jak  
i w artykule rodzimych badaczy akademickich, pokazują, że przyszłość regionu 
po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię będzie zależna od 
decyzji podjętych zarówno na szczeblach lokalnym, centralnym,jak i między-
narodowym. Ważna będzie współpraca oraz dialog na wszystkich poziomach 
i pozostanie otwartym na nowe rozwiązania, gdyż złe decyzje mogą pociągnąć 
za sobą długofalowe konsekwencje dla lokalnej społeczności.
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Brexit a przyszłość  
Jednolitego Sądu Patentowego 

Abstrakt: Pierwsze starania na rzecz wprowadzenia jednolitego systemu ochrony 
patentowej w Unii Europejskiej podejmowano już w latach 70-tych XX 
wieku, jednak dopiero w ostatnich latach pojawiły się realne szanse na 
ustanowienie Jednolitego Sądu Patentowego (JSP) wspólnego dla państw 
członkowskich, które podjęły wzmocnioną współpracę w tym obszarze. 
Kiedy Brytyjczycy opowiedzieli się za wystąpieniem z UE, przyszłość 
projektu ponownie stanęła pod znakiemzapytania. Celem artykułu jest 
zbadanie, co Brexit oznacza dla JSP i naświetlenie pewnych szczególnych 
problemów prawnych, które ujawniły się na tle decyzji brytyjskiego 
rządu o wystąpieniu z systemu. W pierwszej części artykułu wyjaśniona 
jest istota patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz przedstawione 
są szczegółowe rozwiązania instytucjonalne, ze zwróceniem uwagi na 
zróżnicowany charakter aktów prawnych, na których system jednolitej 
ochrony patentowej w UE ma bazować (dwa rozporządzenia unijne oraz 
umowa międzynarodowa). Część druga dotyczy specyficznych głębokich 
powiązań zachodzących pomiędzy JSP a unijnym porządkiem prawnym, 
w szczególności możliwości kierowania przez JSP pytań prejudycjalnych 
do TSUE i jego związanie wyrokami Trybunału w Luksemburgu. W tym 
kontekście autor próbuje ustalić, czy zważywszy na konieczność zapewnienia 
spójności i autonomii prawa unijnego, uczestnictwo w systemie państw 
spoza UE jest w ogóle możliwe, a jeżeli tak, to pod jakimi warunkami. 
Zaakcentowana jest również perspektywa brytyjska i napięcie pomiędzy 
suwerennościowymi aspiracjami a akceptacją jurysdykcji TSUE w zakresie 
spraw własności intelektualnej. W części trzeciej omówione są proceduralne 
aspekty wystąpienia z JSP, z uwzględnieniem różnic pomiędzy sposobem, 
w jaki następuje uwolnienie się od stosowania unijnych rozporządzeń, 
a ścieżką właściwą dla wypowiedzenia umowy międzynarodowej. Wreszcie 
przedmiotem refleksji w ostatniej, t.j. czwartej, części artykułu jest 
przyszłość projektu JSP: w odniesieniu do komplikacji zachodzących  
w procesie ratyfikacji porozumienia po stronie niemieckiej, podjęta 
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jest próba odpowiedzi na pytanie, czy doktryna ERTA nie przesądza, że 
kompetencja do zawarcia umowy z WB, odtąd państwem trzecim, przeszła 
definitywnie z poziomu państw członkowskich na poziom UE.

Słowa kluczowe: Brexit, Prawo patentowe, Jednolity Sąd Patentowy

Abstract: The first efforts to introduce a unitary patent protection system in the 
European Union were made already in the 1970s, but only in recent years 
did there appear any real opportunities to establish a Unified Patent Court 
(UPA) for the Member States that undertook enhanced cooperation in this 
area. area. When the British opted to leave the EU, the future of the project 
was again questioned. The aim of the article is to examine what Brexit means 
for the JSP and to highlight some specific legal problems that emerged from 
the British government's decision to withdraw from the system. The first part 
of the article explains the essence of the European patent with unitary effect 
and presents detailed institutional solutions, paying attention to the diverse 
nature of the legal acts on which the system of unitary patent protection in 
the EU is to be based (two EU regulations and an international agreement). 
The second part concerns the specific deep ties between the JSP and the 
EU legal order, in particular the possibility for the JSP to refer questions 
for a preliminary ruling to the CJEU and its binding on the judgments of 
the Court in Luxembourg. In this context, the author tries to determine 
whether, given the need to ensure the coherence and autonomy of EU law, 
participation in the system of non-EU countries is possible at all, and if so, 
under what conditions. The British perspective and the tension between 
sovereignty aspirations and the acceptance of the jurisdiction of the CJEU 
in intellectual property matters are also emphasized. The third part discusses 
the procedural aspects of withdrawing from the UPC, taking into account 
the differences between the way in which the release from the application 
of EU regulations takes place and the appropriate path for the termination 
of an international agreement. Finally, the subject of reflection in the last 
one, i.e. the fourth, part of the article is the future of the JSP project: with 
regard to the complications in the process of ratification of the agreement 
on the German side, an attempt is made to answer the question whether 
the ERTA doctrine does not prejudge that the competence to conclude an 
agreement with the UK, henceforth a third country, has definitively passed 
with Member State level to EU level.

Keywords: Brexit, Patent Law, Unified Patent Court
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Wstęp

Współpraca w dziedzinie patentów w Unii Europejskiej odgrywa istotną 
rolę z perspektywy realizacji celu określonego w art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej, a mianowicie stworzenia rynku wewnętrznego1. Wspieranie in-
nowacyjności w UE wymaga niewątpliwie wspólnych inicjatyw w zakresie zno-
szenia barier prawnych i ujednolicania procedur udzielania ochrony twórcom; 
aczkolwiek, jak się okazuje, jest to obszar szczególnie newralgiczny, w którym 
integracja napotyka poważne przeszkody. Chociaż prace nad wprowadzeniem 
jednolitego systemu ochrony patentowej w Unii Europejskiej trwały już od lat 
70-tych XX wieku, dopiero w ostatnich latach urzeczywistnienie projektu sta-
ło się realną perspektywą2. Wraz z referendum ws. Brexitu pojawiły się nowe 
wątpliwości co do szans na jej ziszczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę kluczową 
rolę Wielkiej Brytanii w systemie jednolitej ochrony patentowej UE jako jed-
nego z trzech państw unijnych o największej liczbie udzielanych patentów. 28 
listopada 2016 r. na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności przedstawiciel 
WB zapewnił, że wolą Zjednoczonego Królestwa jest dalszy udział w projekcie.3 
Deklaracja, później niejednokrotnie powtarzana, została poparta czynem: 26 
kwietnia 2018 r. WB ratyfikowała porozumienie o Jednolitym Sądzie Paten-
towym (dalej jako: JSP)4. Już wtedy toczyła się jednak dyskusja na temat tego, 
czy w istocie możliwe było wyjście z Unii Europejskiej i pozostanie w JSP. Nie-
całe dwa lata później, w ostatnich dniach lutego 2020 r., rząd Borisa Johnsona 
zakomunikował zamiar wycofania się WB z wcześniejszych zapowiedzi, a tym 
samym przyszłość projektu stanęła ponownie pod znakiem zapytania5. 

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu Brexitu na przyszłość 
JSP i naświetlenie pewnych szczególnych problemów prawnych, jakie wyj-
ście WB z Unii Europejskiej generuje na tym polu. Pierwsza część artykułu 
służyć będzie przedstawieniu najważniejszych informacji na temat przyjętych 
regulacji w zakresie systemu jednolitej ochrony patentowej w UE, zwłaszcza 

1 Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016), Dz.U. C 202 z 7.06.2016.
2 M. Lamping, Enhanced Cooperation: A Proper Approach to Market Integration in the 
Field of Unitary Patent Protection?, "IIC" 2011, t. 42, s. 23; Jeśli nie podano inaczej, wszystkie 
teksty obcojęzyczne w tłumaczeniu autora.
3 A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, "Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler TEIL" 2017, nr 1., s. 2.
4 The Unified Patent Court, and How Brexit Breaks It, [w:] The Impact of Brexiton 
Unitary Patent Protection and its Court, Lamping M., Ulrich H.(red.), Max Plack Institute for 
Innovation and Competition Research Paper 2018, s. 131.
5 J. Wild, The UK will not be part of the UPC, government confirms to IAM, 2020, 
https://www.iam-media.com/law-policy/uk-no-upc [dostęp: 23.06.2020].
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w odniesieniu do istoty patentu o jednolitym skutku oraz organizacji i kom-
petencji Jednolitego Sądu Patentowego. Następnie zaprezentowane zostaną 
specyficzne głębokie powiązania zachodzące pomiędzy JSP a unijnym syste-
mem prawnym, w szczególności możliwość kierowania przez JSP pytań preju-
dycjalnych do TSUE i jego związanie wyrokami Trybunału w Luksemburgu;  
w tym kontekście przytoczona zostanie debata na temat możliwości uczestnictwa  
w jednolitej ochronie patentowej państwa spoza UE. Wreszcie omówione zo-
staną proceduralne kwestie związane z wystąpieniem z systemu, które są o tyle 
istotne, że został on ustanowiony przez pakiet aktów prawnych o niejednolitej 
naturze, wywołujących odmienne skutki prawne. Na koniec zostanie podjęta, 
z powołaniem się na doktrynę ERTA, próba oceny, czy realizacja tego projek-
tu pozostaje wciąż możliwa. 

Jednolity Sąd Patentowy: podstawowe założenia 

Należy zaznaczyć, że podstawę Jednolitego Sądu Patentowego tworzy 
kombinacja różnych aktów prawnych, pośród których należy wyodrębnić dwa 
unijne rozporządzenia oraz umowę międzynarodową (tzw. pakiet). 

Rzeczone rozporządzenia wydane zostały dnia 17 grudnia 2012 r.: jako 
pierwsze należy wskazać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1257/2012 wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzi-
nie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej6, natomiast drugie  
to rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 wprowadzające wzmocnioną 
współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej  
w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń7. 
Podstawę traktatową dla przyjęcia rozporządzeń stanowi art. 118 TFUE, zgod-
nie z którym w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewne ̨trzne-
go, PE i Rada, stanowia ̨c zgodnie ze zwykła ̨ procedura ̨ ustawodawcza ̨, ustana-
wiają środki dotyczące tworzenia europejskich praw własności intelektualnej  
w celu zapewnienia jednolitej ochrony praw własności intelektualnej  
w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie Unii systemów 
zezwoleń, koordynacji i nadzoru; zarazem Rada stanowia ̨c zgodnie ze 

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 
17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego 
systemu ochrony patentowej, Dz.U. L 361 z 31.12.2012, s. 1-8.
7 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające 
wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej 
w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń, Dz.U. L 361  
z 31.12.2012, s. 89-92.
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specjalną procedura ̨ ustawodawcza ̨ (jednomyślnie po konsultacji z PE), ustanawia  
w drodze rozporządzeń systemy je ̨zykowe dotyczące europejskich praw wła-
sności intelektualnej8. 

Wspomniana umowa międzynarodowa, porozumienie w sprawie Jednoli-
tego Sądu Patentowego, nie jest natomiast umową, której stroną byłaby Unia 
Europejska. Jej stronami jest 25 państw członkowskich Unii; zabrakło wśród 
nich Chorwacji, Polski i Hiszpanii, przy czym na chwilę obecną należałoby 
podkreślić, że jedno z państw z tego grona w międzyczasie straciło status człon-
ka UE. Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej występuje zaledwie  
w charakterze depozytariusza umowy (art. 84 ust. 2)9.

Żaden ze wskazanych aktów prawnych formalnie nie jest jeszcze stoso-
wany. Rozporządzenia 1257/2012 oraz 1260/2012 wskazują, że zaczynają być 
one stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejścia w życie poro-
zumienia w sprawie JSP, w zależności od tego, która data jest późniejsza (od-
powiednio art. 18 ust. 2 i art. 7 ust. 2). Z kolei porozumienie w sprawie JSP, 
zgodnie z jego art. 89 ust. 1, wejdzie w życie w pierwszym dniu 4. miesiąca 
po złoz ̇eniu 13. dokumentu ratyfikacyjnego lub aktu przystąpienia (zastrzega 
się jednak, że ratyfikacji muszą dokonać trzy państwa, w których w roku po-
przedzającym rok, w którym miało miejsce podpisanie porozumienia w mocy 
pozostawała największa liczba patentów europejskich - są to Francja, Niemcy 
i właśnie Wielka Brytania).

Niejednorodny charakter aktów składających się na tzw. pakiet sprawia, 
że wycofanie się z nich będzie podporządkowane odmiennym regułom, co 
zostanie omówione w dalszej części artykułu.

Wzmocniona współpraca

Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1257/2012 wyznaczyło zasadnicze 
ramy, w których prowadzone miały być działania na rzecz utworzenia Jed-
nolitego Sądu Patentowego. Wzmocniona współpraca (enhanced cooperation) 
stanowi swoistą instytucję prawa unijnego. Pierwotnie została ona wprowa-
dzona na mocy Traktatu Amsterdamskiego; obecnie odnosi się do niej po-
stanowienie art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej, które zostało rozwinięte 
przez szczegółowe regulacje art. 326-334 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Należy więc odnotować, że zgodnie z art. 20 ust. 2 TUE, celem 

8 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2016), Dz.U. 
C 202 z 7.6.2016.
9 Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, Dz.U. C 175 z 20.6.2013,  
s. 1-40.



60

MACIEJ GAJOS

wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej inte-
resów oraz wzmocnienie procesu jej integracji; jest ona otwarta dla wszystkich 
państw członkowskich w dowolnym czasie, nie może jednak dotyczyć dziedzin,  
w których Unia posiada kompetencje wyłączne (art. 20 ust. 1 TUE). Przepis 
przewiduje, że decyzję upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy 
przyjmuje Rada UE, jeżeli ustali ona, że cele takiej współpracy nie mogą zo-
stać osiągnięte w rozsądnym terminie przez UE jako całość i spełniony będzie 
warunek uczestnictwa co najmniej 9 państw członkowskich we współpracy 
(art. 20 ust. 2 TUE). Podkreślenia wymaga, że akty przyjmowane w ramach 
wzmocnionej współpracy wiążą wyłącznie uczestniczące Państwa Członkow-
skie i nie są uważane za dorobek, który musi zostać przyjęty przez nowych 
członków UE (art. 20 ust. 4 TUE). 

Mechanizm wzmocnionej współpracy jest różnie oceniany przez doktry-
nę. S. Dudzik dopatruje się w nim istotnego zagrożenia, pisząc, że „wpro-
wadzenie do prawa Unii Europejskiej mechanizmu wzmocnionej (s ́ciślejszej) 
współpracy stanowi realne zagroz ̇enie dla samych podstaw porza ̨dku prawnego 
Unii Europejskiej”, przy czym wskazuje, że mechanizm ten „umoz ̇liwia bo-
wiem zastąpienie, przynajmniej w niektórych sprawach, solidarnego dążenia 
wszystkich pan ́stw członkowskich do osiągnięcia okres ́lonych celo ́w integra-
cyjnych przez działania niektórych tylko państw, które nie tylko chcą, ale także 
mogą sobie pozwolic ́ na s ́ciślejszą wspo ́łpracę”10. Wzmocniona współpraca 
tym samym wpisuje się w koncepcję modelu Europy wielu prędkości, będące-
go przedmiotem licznych kontrowersji. C. M. Mantore zauważa natomiast, że 

„asymetria od zawsze wpisana była w DNA Unii Europejskiej” i była pewnym 
stałym elementem na wszystkich etapach procesu integracji; we wzmocnionej 
współpracy doszukuje się natomiast szansy na podporządkowanie tej imma-
nentnej właściwości europejskiego systemu prawnego określonym standardom 
transparentności i kontroli11. 

W wypadku JSP po mechanizm wzmocnionej współpracy sięgnięto do-
piero po raz drugi od momentu wpisania go do traktatów (wcześniej wykorzy-
stano go w pracach nad prawem właściwym dla rozwodów i separacji; łącznie 

10 S. Dudzik, Mechanizm wzmocnionej współpracy na tle konstytucyjnych zasad porządku 
prawnego Unii Europejskiej, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2003, nr 3/1. s. 37.
11 C.M. Mantore, We’re One, but We’re Not the Same: Enhanced Cooperation and the 
Tension between Unity and Asymmetry in the EU, "Perspectives on Federalism" 2011, t. 3, nr 3, 
s. 18.
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zastosowano go do tej pory zaledwie trzykrotnie)12. Konieczność odwołania się 
do tej instytucji wymownie pokazuje niezdolność państw UE do osiągnięcia 
konsensusu w tym obszarze. 

Można zadać sobie więc pytanie, skąd taka trudna do przezwyciężenia 
(niemożliwa do przezwyciężenia?) różnica stanowisk członków Unii w odnie-
sieniu do kwestii jednolitego patentu europejskiego. Otóż, zasadniczym za-
rzewiem sporów okazał się problem językowy. Rozporządzenie 1260/2012 
rozstrzyga, że patent europejski o jednolitym skutku będzie obowiązywał  
w trzech językach urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego, którymi 
są angielski, francuski oraz niemiecki (art. 2 lit. b rozporządzenia w związku  
z art. 14 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). Jak pisze A. No-
wicka, regulacje postępowania przed JSP „nie zapewniaja ̨ nalez ̇ytej pozycji 
podmiotów pochodzących z państw, których je ̨zykami urzędowymi są je ̨zyki 
inne niż angielski, francuski i niemiecki”13. Wnikliwą analizę debaty na temat 
systemu językowego przedstawia M. Lamping, który identyfikuje w niej różne 
wątki: zwraca uwagę na okoliczność, że państwa takie jak Włochy i Hiszpania 
dopatrywały się pewnego zagrożenia dla zróżnicowania kulturalnego wobec 
wykluczenia ich języków narodowych z grona języków urzędowych14. Lam-
ping zauważa jednak, że „zróżnicowanie językowe nie może być postrzegane 
(…) w oderwaniu od polityki gospodarczej i przemysłowej”; wskazuje on, że 
język stanowi istotny czynnik w wymiarze komercyjnym i odgrywa wymierną 
rolę, jeśli chodzi o ekonomiczny aspekt procesu wynalazczego15. Należy więc 
zaznaczyć, że kwestia kosztów związanych przede wszystkim z obowiązkiem 
przedłożenia stosownych tłumaczeń jawi się z pewnością jako aspekt o donio-
słym znaczeniu praktycznym.

Patent europejski o jednolitym skutku

Przechodząc na poziom konkretnych rozwiązań, należy pokrótce wy-
jaśnić samą naturę jednolitego patentu europejskiego. Nie będzie to jednak 
możliwe bez odwołania się do systemu ochrony patentowej funkcjonującego 
poza systemem unijnym, przejawiającego jednak ścisłe z nim związki: miano-
wicie, systemu powołanego na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów 

12 T. Kubin, Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujęce 
zróżnicowanie integracji oraz rozwoój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania 
UE, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2015, nr 9, s. 57.
13 A. Nowicka, Patent europejski a próby ustanowienia patentu Unii Europejskiej, "Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, R. LXXII, z. 4, s. 27.
14 M. Lamping, Enhanced Cooperation ..., s. 40.
15 Ibidem, s. 40-41. 
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europejskich podpisanej w Monachium w 1973 r., której stronami jest 38 
państw, w tym wszystkie państwa członkowskie UE16. Konwencja ta ustanawia 
regionalną procedurę w odniesieniu do zgłoszeń patentowych w państwach 
będących jej sygnatariuszami: zgłoszenie dokonywane jest przed urzędem re-
gionalnym (Europejskim Urzędem Patentowym; dalej jako EPO) albo za po-
średnictwem centralnego organu właściwego do spraw własności przemysłowej 
w dowolnym państwie będącym stroną Konwencji Monachijskiej. Co istotne, 
skuteczność patentu europejskiego uzależniona jest od dokonania walidacji  
w wybranych państwach, co wiąże się z obowiązkiem przedłożenia tłumaczeń 
i uiszczenia dodatkowych opłat; oznacza to zarazem, że nie jest wymagane po-
wtórne przeprowadzanie badania merytorycznego w zakresie spełnienia prze-
słanek zdolności patentowej przez właściwe urzędy krajowe17. 

Przyjmując więc mechanizm uregulowany przez Konwencję o udziela-
niu patentów europejskich jako zasadniczy punkt odniesienia, należy wskazać,  
że istota proponowanego patentu europejskiego o jednolitym skutku ma prze-
jawiać się w tym, że na mocy rozporządzenia 1257/2012 patent europejski 
udzielony przez EPO będzie korzystać, jeżeli ze stosownym wnioskiem wystąpi 
uprawniony, z jednolitego skutku we wszystkich uczestniczących państwach 
członkowskich (pkt 4 preambuły). Jednolitość ochrony jest właśnie najbar-
dziej istotną cechą tego rozwiązania (pkt 7 preambuły). Zgodnie z art. 3 ust. 1 
rozporządzenia, patent europejski udzielony z tym samym zestawem zastrzeżeń 
w odniesieniu do wszystkich uczestniczących państw członkowskich ma jed-
nolity skutek w tych państwach pod warunkiem zarejestrowania takiego jed-
nolitego skutku w rejestrze jednolitej ochrony patentowej. Jednolity charakter 
patentu oznacza, że zapewnia on jednolitą ochronę oraz ma taki sam skutek we 
wszystkich uczestniczących państwach członkowskich, a tym samym może zo-
stać ograniczony, przeniesiony, unieważniony lub może wygasnąć tylko w od-
niesieniu do wszystkich uczestniczących państw członkowskich (art. 3 ust. 2). 

Tym samym, jak przejrzyście ujmuje to A. Bogucka, „patent europejski 
o jednolitym skutku tym ma sie ̨ ro ́żnić od patentu europejskiego, że be ̨dzie 
wywoływał automatyczny skutek na terytorium wszystkich pan ́stw, które  
 
 
 
 

16 Konwencja o udzielaniu patento ́w europejskich (Konwencja o patencie europejskim), 
sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r, Dz.U. 2004 nr 79 poz. 737.
17 A. Nowicka, Patent europejski a próby ustanowienia patentu Unii Europejskiej ..., s. 54.
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uczestniczyły we wzmocnionej współpracy”, podczas gdy „patent europejski 
obowiązuje wyła ̨cznie w pan ́stwach wskazanych w zgłoszeniu patentowym  
i wymaga walidacji (zatwierdzenia) w tychże krajach”18.

Jednolity Sąd Patentowy

Nader istotnym wymiarem regulacji odnoszących się do jednolitego pa-
tentu europejskiego jest wprowadzenie szczegółowych rozwiązań instytucjo-
nalnych: powołanie Jednolitego Sądu Patentowego. Postanowienia dotyczące 
m.in. jego organizacji, siedziby, statusu sędziów, trybu postępowania nie zo-
stały jednak ujęte w rozporządzeniach, lecz, jak sygnalizowano już powyżej,  
w umowie międzynarodowej - chodzi tu o porozumienie w sprawie JSP pod-
pisane 19 lutego 2013 r.

Właściwość sądu wyznacza art. 32 porozumienia, który w katalogu spraw 
objętych jego wyłączną właściwością wymienia przede wszystkim (a) powo ́dz-
twa w sprawach dotyczących faktycznych lub grożących naruszeń patentów 
oraz dodatkowych świadectw ochronnych i związanych z nimi środków obro-
ny, w tym roszczen ́ wzajemnych dotycza ̨cych licencji; b) powo ́dztwa w spra-
wach dotyczących stwierdzenia braku naruszenia patentów i dodatkowych 
świadectw ochronnych; c) powo ́dztwa w sprawach dotycza ̨cych s ́rodków  
i nakazów tymczasowych i ochronnych; czy też d) powództwa w sprawach 
dotyczących unieważnienia patentów oraz dotyczących stwierdzenia nieważ-
ności dodatkowych świadectw ochronnych. Rola, jaką ma on pełnić, została 
przedstawiona w preambule porozumienia jako „poprawa dochodzenia praw 
z patentów oraz obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami i patentami, 
które powinny zostac ́ uniewaz ̇nione”, a także wzmocnienie pewności co do 
prawa (pkt 5). 

Co się tyczy organizacji JSP, porozumienie przewiduje, że składa się 
on z Sądu Pierwszej Instancji, Sądu Apelacyjnego i Sekretariatu (art. 6).  
W interesujący sposób uregulowano kwestię siedzib poszczególnych jednostek. 
Przewiduje się, że oddział centralny Sądu Pierwszej Instancji ma mieć siedzibę 
w Paryz ̇u oraz filie w Londynie i Monachium (art. 7 ust. 2), podczas gdy jako 
siedziba Sądu Apelacyjnego wskazany został Luksemburg (art. 9 ust. 5). Jak 
łatwo się domyślić, w kontekście wystąpienia Wielkiej Brytanii zarówno z Unii 
Europejskiej, jak i porozumienia o JSP wyznaczenie Londynu jako lokalizacji  
 

18 A. Bogucka, Jednolita ochrona patentowa - wybrane zagadnienia i uwagi o działaniach 
polskiej prezydencji prezydencji w Radzie UE,"Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2012, t. IX, 
nr 2, s. 41.
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jednej z filii Sądu Pierwszej Instancji (filia ta miała specjalizować się w naukach 
przyrodniczych) okazuje się szczególnie problematyczne. 

Dodać warto, że JSP ma posiadać osobowość prawną zarówno w prawie 
międzynarodowym, jak i w każdym umawiającym się państwie członkowskim 
w najszerszym zakresie, w jakim zdolność prawna przyznawana jest osobom 
prawnym na podstawie prawa krajowego danego państwa (art. 4 ust. 1). Prze-
widuje się, że będzie on reprezentowany przez prezesa Sądu Apelacyjnego  
(art. 4 ust. 2). 

Relacja pomiędzy JSP  
a unijnym porządkiem prawnym

Precyzyjne ustalenie związków zachodzących pomiędzy JSP a porządkiem 
prawnym UE konieczne jest w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy 
istnieje jakakolwiek możliwość uczestnictwa w systemie patentu europejskie-
go o jednolitym skutku i równoczesnego pozostawania poza Unią. Jak pisze  
K. Welsh, pakiet aktów prawnych ustanawiających regulacje w zakresie pa-
tentu europejskiego o jednolitym skutku wykazuje pewną bardzo szczególną 
właściwość: swoisty melanż unijnego charakteru instytucji jednolitego patentu 
z jurysdykcją sądu znajdującego się poza ramami UE19. 

Na tym polu formułowane są poważne zarzuty pod adresem sposobu ure-
gulowania jednolitej ochrony patentowej. R. Hilty, T. Jaeger, M. Lamping  
i H. Ullrich piszą, że pakiet nie gwarantuje odpowiedniego poziomu bezpie-
czeństwa prawnego: diagnozują problem fragmentacji patentu o jednolitym 
skutku, który to, potraktowany jako swoisty dodatek, nakładka dla patentu 
europejskiego, nie poddaje się precyzyjnej kwalifikacji. Regulacja ulega rozpro-
szeniu pomiędzy poziomy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego; 
zaś oddziaływania pomiędzy tymi poszczególnymi systemami są niejasne20. 

Trzeba zaznaczyć, że ostateczny kształt porozumienia o JSP został w wy-
sokim stopniu zdeterminowany przez opinię 1/09 Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wydaną w trybie art. 218 ust. 11 (opinia w sprawie zgod-
ności przewidywanej umowy z Traktatami), gdzie TSUE wysunął szereg za-
rzutów pod adresem wcześniejszej wersji projektowanej umowy. Stwierdziw-
szy, że przyznanie JSP, niebędącemu częścią unijnego systemu sądowniczego 

19 K. Welsh, The Unitary Patent Package, the Court of Justice of the European Union, and 
Brexit: (Ir)reconcilable?, "Intellectual Property Quarterly" 2019, nr 2. s. 91.
20 R. Hilty i in., The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern, "Max Planck 
Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper" 2012, No. 12, s. 4-5.
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ustanowionego w art. 19 ust. 1 TUE, wyłącznej właściwości w zakresie wy-
kładni i stosowania prawa Unii w dziedzinie patentów groziłoby naruszeniem 
kompetencji zarówno sądów państw członkowskich, jak i TSUE, a w rezul-
tacie „zmieniłoby kluczowe dla zapewnienia istoty prawa Unii kompetencje 
instytucji Unii i państw członkowskich przyznane im na mocy traktatów”21. 
Opinia 1/09 wymusiła rewizję tekstu porozumienia i ostatecznie zostało ono 
przyjęte w brzmieniu przewidującym wyraźniejsze powiązanie JSP z unijnym 
systemem, zgodnie ze wskazaniami TSUE. 

Rola prawa unijnego w porozumieniu o JSP

Postanowienie art. 24 porozumienia zawiera wykaz źródeł prawa, na pod-
stawie których orzeka JSP. Obejmuje on: prawo Unii, w tym rozporządzenia 
(UE) 1257/2012 oraz rozporza ̨dzenia (UE) 1260/2012; porozumienie o JSP; 
Konwencję o udzielaniu patentów europejskich; inne porozumienia między-
narodowe mające zastosowanie do patentów i wiążące dla wszystkich uma-
wiających się państw członkowskich; oraz prawo krajowe (przy czym w zakre-
sie prawa krajowego formułuje się zastrzeżenie, że prawo właściwe określa się  
w pierwszej kolejności przez mające bezpośrednie zastosowanie przepisy prawa 
Unii zawieraja ̨ce zasady prawa prywatnego mie ̨dzynarodowego; ewentualnie 
przez międzynarodowe akty prawne zawieraja ̨ce zasady prawa prywatnego 
międzynarodowego; a gdy i ich brakuje w danej sytuacji - krajowe przepisy 
dotyczące prawa prywatnego międzynarodowego określone przez Sąd). 

Dwa postanowienia są w tym aspekcie absolutnie nadrzędne. Zgodnie 
z art. 20, Jednolity Sąd Patentowy stosuje prawo Unii w całos ́ci i uznaje jego 
pierwszeństwo. Postanowienie art. 21 wskazuje natomiast, że tak jak kaz ̇dy 
sąd krajowy JSP musi szanować i stosować prawo Unii i we współpracy z Try-
bunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako straz ̇nikiem prawa Unii za-
pewniać prawidłowe stosowanie tego prawa i jego jednolitą wykładnię; JSP 
musi w szczególności współpracować z TSUE w zakresie właściwej wykładni 
prawa Unii, odwołując się do orzecznictwa Trybunału i zwracając się do niego  
o orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 267 TFUE. 

Porozumienie odnosi się również do kwestii solidarnej odpowiedzialno-
ści państw członkowskich za szkody wynikłe z naruszenia prawa Unii przez 
Sąd Apelacyjny: ma być ona ponoszona zgodnie z prawem UE dotyczącym 
odpowiedzialności pozaumownej państw członkowskich za szkody spowodo-
wane naruszeniem prawa Unii przez ich sądy krajowe (art. 22); jest to kolejna 

21 Opinia TSUE z 8.03.2011 (1/09), zbiór orzeczeń 2011 I-01137.
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modyfikacja względem poprzedniego tekstu umowy, postulowana przez TSUE  
w opinii 1/09. 

To wyraźne wpisanie do porozumienia związków z prawem unijnym na-
leży postrzegać więc właśnie jako reakcję umawiających się stron na opinię 
TSUE nr 1/09 i próbę rewizji tekstu porozumienia w sposób uwzględniający 
wytyczne sformułowane przez Trybunał w Luksemburgu.

Dopuszczalność udziału państw trzecich 
w jednolitym systemie ochrony patentowej 

Zgodnie z art. 1 porozumienia, JSP jest sądem wspólnym dla umawiają-
cych się państw członkowskich, a zatem podlega tym samym zobowiązaniom 
na podstawie prawa Unii co każdy sąd krajowy umawiających się państw 
członkowskich. W projekcie porozumienia sporządzonym przed wydaniem 
przez TSUE opinii nr 1/09 takie postanowienie nie było sformułowane, jak 
zauważają R. Gordon i T. Pascoe; dość śmiało sugerują przy tym, że jego 
dodanie ma charakter zaledwie kosmetycznej korekty22. A. Ohly i R. Streinz 
twierdzą nawet, że sformułowanie „sąd wspólny dla umawiających się państw 
członkowskich” rozumiane literalnie nie musi oznaczać, że nie mógłby on 
być wspólny także dla szerszego grona podmiotów23. A. Johnson również nie 
traktuje tego zapisu jako poważniejszej bariery: sugeruje, że państwa-strony 
porozumienia o JSP mogłyby przyjąć protokół, w którym uściślono by, że od-
niesienia do państw członkowskich w oryginalnym tekście oznaczają państwa, 
które należały do UE w momencie ratyfikacji porozumienia24.

Nasuwa się w tym kontekście pytanie, czy rzeczywiście może się w JSP 
znaleźć miejsce dla jakichkolwiek państw trzecich. Komisja Europejska w do-
kumencie roboczym przedstawionym w następstwie wydania przez TSUE rze-
czonej opinii stwierdziła jednoznacznie: „w konsekwencji opinii 1/09 udział 
państw trzecich należy wykluczyć”25. Lamping zauważa, że chociaż takie sta-
nowisko początkowo cieszyło się szerokim uznaniem, w następstwie Brexitu 
zaczęło być natychmiast podawane w wątpliwość - zdaje się on dziwić na-
głej zmianie opinii wśród przedstawicieli doktryny, podkreślając, że poli-
tyczne interesy nie powinny służyć jako uzasadnienie dla interpretacji jawnie 

22 R. Gordon, T. Pascoe, Re the Effect of ‘Brexit’ on the Unitary Patent Regulation and the 
Unified Patent Court Agreement, 2016. s. 8.
23 A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit? ..., s. 5.
24 A. Johnson, A Seat at the Table, "Intellectual Property Magazine" 2019, s. 32.
25 Komisja Europejska, Solutions for a Unified Patent Litigation System – The Way 
Forward After the Opinion 1/09 of the CJEU (Non-Paper of the Commission Services), 2011, http://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10630-2011-INIT/en/pdf [dostęp: 24.06.2020], 
s. 7.
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naruszających prawo26. Problemem staje się w tej sytuacji ustalenie, czy w zre-
widowanym porozumieniu wprowadzono wystarczające „bezpieczniki” mają-
ce zapewnić poszanowanie dla prawa unijnego, tak by dopuszczenie do niego 
państw trzecich mogło być potraktowane jako niestanowiące zagrożenia dla 
autonomii porządku prawnego UE.

Kwestia bezpieczników pojawiła się w orzecznictwie Trybunału również 
w kontekście porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które 
stanowi skądinąd wartościowy punkt odniesienia w tym wypadku. Trybunał 
w Luksemburgu wypowiedział się na temat wcześniejszej wersji tej umowy 
w trybie art. 218 ust. 11 na wniosek Komisji Europejskiej; kwestią budzącą 
wątpliwości były w szczególności rozwiązania w zakresie mechanizmu kontroli 
sądowej27. Trybunał Sprawiedliwości uznał wówczas za niezgodne z traktata-
mi propozycje ustanowienia Trybunału EOG i sformułował przy tym pewne 
modelowe wytyczne. Akcentując potrzebę zagwarantowania jednolitości norm 
prawnych, wskazał, że nie wystarcza identyczna treść przepisów ani wprowa-
dzenie zasady, że unormowania porozumienia podlegają wykładni zgodnej 
z orzecznictwem ETS dotyczącym odpowiadających im norm prawa wspólno-
towego: orzecznictwo ETS bowiem stale ewoluuje, a kwestionowany przepis 
art. 6 porozumienia dotyczył orzecznictwa sprzed dnia podpisania; zarzucił 
również brak wyraźnego sprecyzowania zakresu zastosowania zasad bezpośred-
niej skuteczności oraz pierwszeństwa28. ETS uznał również, że zagrożenia dla 
autonomii „w żadnym stopniu nie redukują art. 95 i 101, które starają się 
stworzyć organiczne więzi pomiędzy Trybunałem EOG a Trybunałem Spra-
wiedliwości, wprowadzając zasadę, że sędziowie Trybunału Sprawiedliwości 
będą zasiadać w Trybunale EOG i jego izbach, a sędziowie Sądu Pierwszej 
Instancji Wspólnot Europejskich w Sądzie Pierwszej Instancji EOG”. Porozu-
mienie odsyłało również do protokołu 34 przewidującego mechanizm pytań 
prejudycjalnych, z którymi sądy państw EFTA mogły występować do ETS - 
Trybunał stwierdził niezgodność takiej procedury z prawem UE ze względu na 
jej fakultatywny charakter i nadanie jego odpowiedziom udzielonym w tym 
trybie charakteru zaledwie konsultacyjnego29. Najważniejszą tezę sformułował 
ETS w pkt. 70-71 opinii, gdzie wskazał, że „umowa międzynarodowa przewi-
dująca system kontroli sądowej, w którego skład wchodzi trybunał właściwy 
do dokonywania wykładni jej postanowień, nie jest co do zasady niezgodna 

26 The Unified Patent Court, and How Brexit Breaks It ..., s. 130.
27 Opinia ETS z 14.12.1991 (1/91), Zbiór Orzeczeń 1991 I-06079.
28 Ibidem, pkt 13-29.
29 Ibidem, pkt 54-65.
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z prawem wspólnotowym”, wyraźnie jednak dodał, że umowa taka nie może 
naruszać kompetencji instytucji Wspólnoty określonych w traktatach, w tym 
kompetencji ETS do stania na straży wspólnotowego porządku prawnego ani 
godzić w jego podstawowe zasady (wśród których na pierwszy plan wysuwa się 
autonomia prawa wspólnotowego)30. 

Gordon i Pascoe, odnosząc się do funkcjonowania w doktrynie konkuru-
jących ze sobą interpretacji dopuszczalnego zakresu podmiotowego porozu-
mienia o JSP, opowiadają się stanowczo za podejściem bardziej liberalnym31. 
Przekonują oni, że jeśli zostanie zawarte nowe stosowne porozumienie mię-
dzynarodowe, WB będzie mogła być objęta jednolitą ochroną patentową32. 
Ich zdaniem, tak długo, jak możliwe jest zapewnienie w takim porozumie-
niu prymatu prawa UE, odpowiedzialności za jego naruszenia i jednolitego 
stosowania w drodze odesłań prejudycjalnych - zgodnie z wytycznymi TSUE 

- nie ma znaczenia, czy dane państwo ma status członka UE, czy też nie33.  
W podobnym duchu wypowiadają się Ohly i Streinz, którzy podkreślają, że 
bezpieczniki wbudowane w ostateczny tekst porozumienia o JSP wykracza-
ją poza gwarancje chroniące prawo unijne zawarte choćby w Porozumieniu  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym; określają je jako niezwykle silne34. 

W argumentacji Ohly’ego i Streinza uwagę zwraca powołanie się na wy-
rok wielkiej izby TSUE z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie C-146/13 (Hiszpania 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie). Rozpoznawszy skargę 
Hiszpanii o stwierdzenie nieważności rozporządzenia 1257/2012, Trybunał 
miał okazję niejako incydentalnie odnieść się do porozumienia o JSP (nie 
podlega ona jego jurysdykcji na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE w odróż-
nieniu od wcześniejszego projektu porozumienia, zważywszy na fakt, że UE 
nie jest stroną - „należy przypomnieć, że w ramach skargi wniesionej na pod-
stawie art. 263 TFUE Trybunałowi nie przysługuje właściwość do orzekania 
w przedmiocie legalności porozumienia międzynarodowego zawartego przez 
państwa członkowskie”)35. W odpowiedzi na zarzut Hiszpanii, że powiązanie 
wejścia w życie rozporządzenia z umową państw członkowskich podważa au-
tonomię prawa unijnego, TSUE stwierdził: „w celu sprawienia, by przepisy 

30 Ibidem, pkt 70-71.
31 R. Gordon, T. Pascoe, Re the Effect of ‘Brexit’ on the Unitary Patent Regulation ...,  
s. 17.
32 Ibidem, s. 14.
33 Ibidem, s. 29-30.
34 A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit? ..., s. 5; zob. 
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3-522.
35 Wyrok TSUE z 5.05.2015 r. (C-146/13), ECLI:EU:C:2015:298, pkt 101. 
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zaskarżonego rozporządzenia mogły być stosowane, prawodawca Unii pozo-
stawił w gestii państw członkowskich z jednej strony przyjęcie określonych 
środków w ramach prawnych ustalonych przez [Konwencję o udzielaniu pa-
tentów europejskich], a z drugiej strony podjęcie działań służących ustanowie-
niu Jednolitego Sądu Patentowego, który (…) ma zasadnicze znaczenie dla za-
pewnienia prawidłowego funkcjonowania patentu europejskiego o jednolitym 
skutku, spójności orzecznictwa i w rezultacie większej pewności prawa, a także 
opłacalności dla właścicieli patentu”36. Chociaż Ohly i Streinz ostrożnie za-
znaczają, że nie należy traktować tego fragmentu orzeczenia jako rozstrzyga-
jącego argumentu potwierdzającego legalność porozumienia o JSP, to, w ich 
przekonaniu, niejako przemawia on za tezą, że skoro regulacje dotyczące jego 
wejścia w życie nie naruszają autonomii prawa unijnego, to i samo porozumie-
nie nie powinno stać z nim w sprzeczności37. Sytuacja byłaby o wiele bardziej 
klarowna jednak, jak zostało już wskazane, gdyby TSUE mógł wypowiedzieć 
się na temat porozumienia o JSP wprost - taka możliwość niejako paradok-
salnie powstałaby jednak dopiero z chwilą, gdy system zostałby uruchomiony 
i doszłoby do aktywowania zawartej w nim podstawy do kierowania odesłań 
prejudycjalnych38.

Zdaniem Lampinga, opinia 1/09 wymaga jednak ograniczenia dostępu 
do JSP do państw członkowskich UE; uzasadniając swoje stanowisko, pod-
kreśla, że: po pierwsze, nie ma podstawy w prawie pierwotnym UE dla kie-
rowania pytań prejudycjalnych przez sądy krajowe z państw spoza UE (re-
gulujący procedurę odesłań prejudycjalnych art. 267 TFUE, posługując się 
pojęciem „sądów krajowych”, jednoznacznie odnosi się do sądów krajowych 
państw członkowskich); po drugie, państwa trzecie mogłyby ingerować w kwe-
stie związane choćby z implementacją prawa UE i realizacją polityk unijnych 
dotyczących JSP; wreszcie konieczność interpretowania przepisów w świetle 
różnych instytucji i zasad zagraża jednolitości prawa unijnego39. Podobne ry-
zyko dostrzega Ullrich, który zwraca uwagę, że pozostanie WB w systemie 
JSP zagraża jego legitymizacji. Pisze on, że doprowadziłoby to do powstania 

„eksterytorialnej prawnej enklawy”, a reżim jednolitej ochrony patentowej zo-
stałby rozszerzony poza sferę kontroli instytucji UE40. Dodaje następnie, że 

36 Ibidem, pkt 106.
37 A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit? ..., s. 5.
38 A. Johnson, A Seat at the Table ..., s. 33.
39 The Unified Patent Court, and How Brexit Breaks It ..., s. 132.
40 H. Ullrich, The European Union’s Patent System after Brexit: Disunited, but Unified?, 
[w:] The Impact of Brexiton Unitary Patent Protection and its Court, Lamping, M., Ulrich,  
H. (red.), Max Plack Institute for Innovation and Competition Research Paper 2018, s. 30-31.
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„chociaż (…) planowane rozszerzenie odnosi się tylko do raczej wąskiego i par-
tykularnego fragmentu prawa UE, pytania, czy istnieje podstawa prawna dla 
tworzenia tego rodzaju «enklawy», jakie prawne i ekonomiczne konsekwencje 
może to za sobą pociągnąć, czyim interesom może służyć i czy [takie rozwiąza-
nie] może być (stać się) kompatybilne z porządkiem prawnym UE, zwłaszcza 
z jego autonomią i systemem sądowym, będą dotykać szerszych kwestii relacji 
pomiędzy integracją a regulacją rynku, dla których ochrona patentowa jest 
zaledwie przykładem”41. W raporcie sporządzonym na zlecenie Komisji Praw-
nej (JURI) Parlamentu Europejskiego na temat wpływu Brexitu na przyszłość 
JSP, wskazuje się, że gdyby WB miała pozostać w systemie, konieczne byłoby 
opracowanie „innowacyjnych prawnych rozwiązań”42 - wydaje się, że porozu-
mienie nie stanowi jednak satysfakcjonującej odpowiedzi na problemy, które 
nieuchronnie będzie generować interakcja takiego hybrydowego reżimu praw-
nego z autonomicznym porządkiem prawnym UE. 

Perspektywa brytyjska: brak zgody na jurysdykcję TSUE 

W przywołanym powyżej raporcie stwierdza się, że WB musi zadać sobie 
następujące pytanie: „Czy możemy uczestniczyć w JSP, który podlega TSUE 
i kieruje do niego pytania?”, biorąc pod uwagę, że „jednym z głównych, jeśli 
nie nadrzędnym, argumentem za Brexitem było to, że WB chciała odzyskać 
kontrolę nad swoim prawem i postawić kres jurysdykcji TSUE w Brytanii”43.

Zjednoczone Królestwo odpowiedziało na to pytanie. W opublikowa-
nych 26 lutego 2020 r. celach negocjacyjnych rządu brytyjskiego eksponuje się 
wizję stosunków opartych na przyjaznej współpracy pomiędzy stronami, które 
są suwerenne i równe; wyraźnie podkreśla się: „cokolwiek się zdarzy, Rząd 
nie będzie negocjował żadnego porozumienia, według którego WB nie mia-
łaby kontroli nad własnym prawem i życiem politycznym”, co precyzuje się  
w następujący sposób: „nie zgodzimy się na żadne zobowiązania dostosowania 
naszych praw do unijnych ani na to, by europejskie instytucje, włączając Try-
bunał Sprawiedliwości, miały jakąkolwiek jurysdykcję w WB”44. Chociaż takie 
stanowisko jednoznacznie nie daje się pogodzić z pozostawaniem w systemie 

41 Ibidem.
42 Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych 2019,  
s. 22. 
43 Ibidem, s. 18.
44 Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, The Future 
Relationship with the EU. Presented to Parliament by the Prime Minister By Command of Her 
Majesty, 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf [dostęp: 24.06. 
2020], s. 3.
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JSP, cele negocjacyjne nie rozwijały tego wątku. Dzień później, t.j. 27 lutego, 
w odpowiedzi na zapytanie IAM Media, przedstawiciel rządu potwierdził, że 
brak zgody na jurysdykcję TSUE oznacza rezygnację z uczestnictwa w JSP45. 
Wyjaśnił krótko: „członkostwo w sądzie stosującym prawo UE i związanym 
przez [orzecznictwo] TSUE jest niezgodne z naszymi celami stania się nieza-
leżnym, samorządnym narodem”46. Podobnie zwięzłe uzasadnienie przedsta-
wia A. Solloway z Ministerstwa Nauki, Badań i Innowacji w odpowiedzi na 
interpelację Lorda Morrisa z Izby Lordów: „dalszy udział w Jednolitym Sądzie 
Patentowym oznacza oddanie jurysdykcji w kluczowych sporach patentowych 
na terytorium WB sądowi, który zobowiązany jest stosować i uznawać prymat 
prawa UE, łącznie z orzeczeniami TSUE”47.

W dyskusji na temat możliwości pozostania WB w systemie JSP racje 
prawne silnie przenikały się z argumentami politycznymi; zasadniczym wąt-
kiem pozostawała możliwość uczestnictwa w jednolitej ochronie patentowej 
państwa spoza UE, przyjmowano jednak jako warunek konieczny przyjęcie 
przez takie państwo trzecie zobowiązania do respektowania wpisanych w po-
rozumienie bezpieczników. Tymczasem rząd WB uznał mechanizmy gwa-
rantujące pozycję prawa unijnego za zbyt mocno godzące w niezależność 
Zjednoczonego Królestwa, ucinając dywagacje na temat ich wystarczalności.  
A. Woolgar zaznacza jednak, że „w istocie, kierunek podróży był jasny już od 
długiego czasu: nawet pod [rządami] administracji May, a zwłaszcza Johnsona, 
rząd Zjednoczonego Królestwa obierał coraz bardziej bezkompromisowy kurs 
względem jurysdykcji TSUE po zakończeniu okresu przejściowego Brexitu”48.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z systemu JSP

Jak zostało już wskazane powyżej, ze względu na niejednorodny charakter 
pakietu aktów ustanawiających JSP, nie istnieje jedna proceduralna ścieżka 
uwolnienia się od ich skutków prawnych. Jeśli chodzi o rozporządzenia, sytu-
acja wyraźnie sprzężona jest z samą procedurą wyjścia z UE. Zgodnie z art. 50 
ust. 3 TUE, Traktaty przestają mieć zastosowanie do państwa opuszczającego 

45 J. Wild, The UK will not be part of the UPC ...
46 Ibidem.
47 A. Solloway, (Parliamentary Under Secretary Minister for Science, Research and 
Innovation), List z 24.03.2020 do Lorda Morrisa, Izba Lordów, 2020, https://d1pvkxkakgv4jo.
cloudfront.net/app/uploads/2020/04/14131805/AStoLM-UPC-240320.pdf [dostęp: 
24.06.2020].
48 A. Woolgar, Breaking news: UK will not participate in UPC system, IPKat (blog), 
http://ipkitten.blogspot.com/2020/02/breaking-news-uk-will-not-participate.html [dostęp: 23. 
06.2020].
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UE od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej bra-
ku, dwa lata po notyfikacji zamiaru wystąpienia, chyba że Rada Europejska  
w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim podejmie jednomyśl-
nie decyzję o przedłużeniu tego okresu. Zjednoczone Królestwo przestało 
być członkiem UE z dniem 31 stycznia 2020 r.; okres przejściowy, w którym 
prawo unijne będzie jeszcze obowiązywać w stosunku do niego został nato-
miast przewidziany do 31 grudnia 2021 r. i, jeżeli tylko nie dojdzie do zmiany 
uzgodnień, po tej dacie rozporządzenia 1257/2012 i 1260/2012 zwyczajnie 
stracą moc prawną na terytorium WB. 

Inny los jednak czeka porozumienie o JSP. Pamiętając o tym, że formal-
nie zostało ono zawarte bez udziału UE, należy wskazać, że do kwestii wystą-
pienia z niego zastosowanie znajdzie Konwencja wiedeńska o prawie traktatów 
z 1969 r. (dalej jako: KWPT)49. W zakresie określenia trybu właściwego do 
wypowiadania umów międzynarodowych przyznaje ona prymat stosownym 
klauzulom zawartym w danej umowie; zaś w razie ich braku - a w porozumie-
niu o JSP nie można znaleźć żadnych postanowień odnoszących się do kwestii 
wypowiedzenia - należy odwołać się do art. 56 KWPT. Z postanowienia tego 
wynika, że traktat, który nie zawiera klauzuli o wypowiedzeniu, może zostać 
wypowiedziany w dwóch przypadkach: jeżeli ustalono, że strony miały zamiar 
dopuścić taką możliwość, bądź prawa do wypowiedzenia można domniemy-
wać się z charakteru traktatu; wprowadza się przy tym istotny formalnoprawny 
wymóg: strona powinna notyfikować co najmniej na dwanaście miesięcy na-
przód swójj zamiar wypowiedzenia traktatu. Nie jest wcale oczywiste, że któraś 
z tych przesłanek rzeczywiście jest spełniona w kontekście porozumienia o JSP. 

Ohly i Streinz analizują szczególne sytuacje uregulowane w KWPT,  
w których po stronie państwa powstaje prawo do wypowiedzenia traktatu. 
Odrzucają dopuszczalność powołania się na sformułowaną w art. 61 prze-
słankę niemożności wykonywania traktatu wynikającej z trwałego zniknięcia 
lub zniszczenia przedmiotu niezbędnego do wykonania traktatu - wskazują,  
że Wielka Brytania dalej byłaby zdolna do wywiązania się ze zobowiązań (prze-
konują przy tym, że to JSP związany byłby prawem unijnym, a nie bezpo-
średnio sama WB znajdująca się już poza jej strukturami)50. Rozważają także 
możliwość zastosowania przesłanki z art. 62 - zasadniczej zmiany okoliczności. 
Z postanowienia tego wynika, że zasadnicza zmiana okoliczności, jaka nastą-
piła w stosunku do tych, które istniały w czasie zawarcia traktatu, i jaka nie 

49 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 
1969 r., Dz.U. 1990 nr 74, poz. 439.
50 A. Ohly, R. Streinz, Can the UK stay in the UPC system after Brexit? ...,, s. 3.
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była przewidziana przez strony, nie może być powołana jako podstawa wyga-
śnięcia lub wycofania się z traktatu, chyba że istnienie tych okoliczności sta-
nowiło istotną podstawę zgody stron na związanie się traktatem oraz wskutek 
tej zmiany radykalnie przekształci się zakres obowiązków pozostałych jeszcze 
do wykonania na podstawie traktatu. Ohly i Streinz zauważają, że skoro po-
rozumienie zostało zawarte pomiędzy państwami członkowskimi UE, okolicz-
ność, że jedno z tych państw przestało należeć do UE, może być uznawana za 
zasadniczą zmianę okoliczności; dodają jednak, że warunki powołania się na 
tę przesłankę powinny być interpretowane ściśle, a co za tym idzie, konieczne 
może być udowodnienie, że dojdzie do radykalnego przekształcenia zakresu 
obowiązków stron (sugerują, że mogłoby to zostać wykazane, zwłaszcza, gdyby 
stwierdzono, iż pozostawanie WB w systemie JSP po wystąpieniu z UE jest 
niezgodne z prawem unijnym)51.

Należy zadać sobie również pytanie, co wycofanie się WB z uczestnictwa 
w systemie jednolitej ochrony patentowej oznacza dla jego przyszłości, innymi 
słowy, czy prace nad jego urzeczywistnieniem mogą być kontynuowane bez 
udziału Zjednoczonego Królestwa. Johnson pisze o ogromnej stracie, podkre-
ślając znaczenie WB jako należącej do ścisłej czołówki państw europejskich, 
w których dokonuje się największej liczby walidacji patentów europejskich: 
odtąd przedsiębiorstwa próbujące uzyskać ochronę patentową na terytorium 
WB będą musiały starać się równocześnie zarówno o patent o jednolitym skut-
ku, jak i, z myślą o rynku brytyjskim, o patent europejski; prognozuje więc, że 
tym samym jednolity patent znacząco straci na atrakcyjności52. Zwraca rów-
nież uwagę na szeroko cenioną ekspertyzę brytyjskich sędziów, która miała 
przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu orzecznictwa JSP53. Być 
może poszczególne państwa, które ratyfikowały porozumienie również stracą 
zainteresowanie wcieleniem w życie systemu bez udziału WB; skoro mowa 
była o zasadniczej zmianie okoliczności w rozumieniu art. 62 KWPT, należy 
się zastanowić, czy i inne strony nie mogłyby wypowiedzieć umowy, działając 
w oparciu o tę przesłankę. 

Przede wszystkim trzeba jednak przypomnieć, że tak długo jak umowa 
nie weszła w życie (a nie stanie się to, dopóki nie będzie ratyfikowana przez 
Niemcy), przedstawione scenariusze mają zaledwie hipotetyczny charakter. 
Zgodnie z art. 24 KWPT, traktat wchodzi w życie w trybie i dniu w nim 
przewidzianym bądź uzgodnionym przez państwa negocjujące (tutaj warunek 

51 Ibidem.
52 A. Johnson, A Seat at the Table ..., s. 34.
53 Ibidem.
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wejścia w życie wciąż się nie ziścił). Pozycję państw, które wyraziły zgodę na 
związanie się porozumieniem, w tym Wielkiej Brytanii, w sytuacji, gdy to jesz-
cze nie obowiązuje, określa art. 18, który nakłada na nie ogólnie sformułowany 
obowiązek nieudaremniania przedmiotu i celu traktatu. Przyjmuje się przy 
tym, że państwa na tym etapie dysponują jeszcze swobodą wycofania swojej 
zgody na związanie się traktatem54. 

Porozumienie o JSP a doktryna ERTA

Nie wgłębiając się nadmiernie w perspektywę innych państw, trzeba jed-
nak zaznaczyć, że wycofanie się WB zbiega się w czasie z komplikacjami za-
chodzącymi w procesie ratyfikacji porozumienia o JSP po stronie niemieckiej. 
Kontekst niniejszych rozważań mógłby okazać się diametralnie różny, gdyby 
Republika Federalna Niemiec zdążyła ratyfikować umowę przed formalnym 
wystąpieniem WB z UE i porozumienie weszłoby w życie. Tymczasem raty-
fikacja w RFN napotkała znaczące przeszkody w związku ze skargą konstytu-
cyjną wniesioną przez Ingve Stjernę, prawnika z Düsseldorfu specjalizującego 
się w prawie własności intelektualnej, który zakwestionował zgodność z nie-
miecką ustawą zasadniczą ustawy o wyrażeniu zgody na związanie się poro-
zumieniem o JSP. Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsge-
richt) w orzeczeniu z 20 marca 2020 r. przyznał rację skarżącemu i stwierdził 
nieważność rzeczonej ustawy ze względu na uchybienia proceduralne: została 
ona bowiem przyjęta zwykłą większością głosów posłów Bundestagu, podczas 
gdy jako akt związany z procesem integracji europejskiej wymagała większości 
kwalifikowanej 2/355. Rząd niemiecki demonstruje jednak determinację w dal-
szych wysiłkach na rzecz urzeczywistnienia systemu JSP: tydzień po ogłoszeniu 
wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego minister właściwa do spraw 
sprawiedliwości i ochrony konsumentów, Christine Lambrecht, zapewniła, że 
rząd podtrzymuje poparcie dla reform ochrony patentowej i przygotuje nowy 
projekt ustawy w celu naprawienia błędów, którymi dotknięty był oryginalny 
akt56. W czerwcu prowadzono już konsultacje nad zmienioną wersją ustawy; 
można było jednak spotkać się z głosami, że nawet jeśli uda się ją uchwalić 
większością 2/3 głosów, może być ona ponownie zakwestionowana w drodze 

54 A. Aust, Moderns Treaty Law and Practice, Cambridge 2013, s. 109.
55 M. Klos, Dark day for UPC: Europe reacts to surprise judgment, JUVE Patent, 2020, 
https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/dark-day-for-upc-european-
reacts-to-surprise-judgment/ [dostęp: 23.06.2020]; zob. Bundesverfassungsgericht, komunikat 
prasowy z 20.03.2020 (2 BvR 739/17).
56 M. Klos, Dark day for UPC ...
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skargi konstytucyjnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Bundesverfassungsgericht 
w wyroku z 20 marca poprzestał na odniesieniu się tylko do jednego z zarzu-
tów sformułowanych przez Stjernę. Gdy podnoszona kwestia braku wymaga-
nej większości okazała się konkluzywna, Federalny Trybunał Konstytucyjny 
nie podejmował się merytorycznego badania innych zarzutów: m.in. nie wy-
powiedział się, na co wskazuje M. Jelf, w sprawie domniemanej sprzeczno-
ści postanowień porozumienia dotyczących pierwszeństwie prawa unijnego  
z przepisami niemieckiej ustawy zasadniczej57. Jeżeli następna skarga rzeczywi-
ście zostanie wniesiona, to perspektywa uruchomienia JSP może co najmniej 
jeszcze bardziej oddalić się w czasie, o ile nie zostania całkowicie wykluczona. 

Można jednak postawić inne pytanie: czy Niemcy mogłyby ratyfikować 
porozumienie, nie narażając się na zarzut naruszenia prawa unijnego? W tym 
wypadku należy odwołać się do doktryny ERTA wywodzonej z nader istotne-
go orzeczenia ETS, które zapadło w 1971 roku w sprawie 22/70. Stan faktycz-
ny był następujący: sześć państw członkowskich Wspólnoty przyjęło rezolucję, 
której celem była koordynacja stanowisk w negocjacjach z innymi państwami 
Europy w zakresie Europejskiego Porozumienia o Transporcie Drogowym 
(„ERTA”). Rezolucja została następnie zaskarżona przez Komisję Europejską. 
ETS musiał ocenić sformułowane przez nią zarzuty: KE twierdziła, że kompe-
tencja w sprawach polityki transportowej przyznana Wspólnocie w Traktacie 
dotyczy środków zarówno z zakresu stosunków wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych, a tym samym to EWG została w domniemany sposób upoważniona do 
zawierania umów z państwami trzecimi w obszarze polityki transportowej58. 
Abstrahując od samego rozstrzygnięcia w tym konkretnym przypadku, nale-
ży wskazać, że Trybunał przedstawił w tym orzeczeniu podstawowe zasady 
znajdujące zastosowanie do umów zawieranych przez państwa członkowskie 
w wypadkach, gdy UE wykonuje w danej dziedzinie określone kompeten-
cje. Stwierdził on, że „w każdym przypadku gdy w celu wdrożenia wspólnej 
polityki przewidzianej w traktacie Wspólnota podjęła działania zmierzające 
do ustanowienia, w jakiejkolwiek formie, wspólnych zasad, państwa człon-
kowskie nie mają już prawa, ani indywidualnie, ani nawet wspólnie, zaciągać 
wobec państw trzecich zobowiązań naruszających te zasady, bowiem w mia-
rę ustanawiania zasad wspólnych tylko Wspólnota jest w stanie podejmować  
 

57 M. Jelf, German government consults on new draft bill for Germany to ratify UPC 
Agreement, Bristows, 2020, https://www.bristowsupc.com/latest-news/german-government-
consults-on-new-draft-bill-for-germany-to-ratify-upc-agreement/ [dostęp: 24.06.2020].
58 Wyrok ETS z 31.03.1971 (22/70), Zbiór Orzeczeń 1971 00263.
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i wykonywać w sposób skuteczny w całej sferze stosowania wspólnotowego 
porządku prawnego zobowiązania wobec państw trzecich” (doktryna ERTA)59. 

W zakresie porozumienia o JSP sytuacja uległa radykalnej zmianie - oto 
bowiem Wielka Brytania stała się państwem trzecim i realizuje się hipoteza, 
w której konieczne staje się odwołanie się do doktryny ERTA. B. Henrion 
przekonuje, że w aktualnej sytuacji kompetencja do zawarcia umowy z WB 
przeszła na poziom UE - „fakt, że WB wycofała się z UE, jednoznacznie prze-
suwa kwestię w [zakres] kompetencji i ponadnarodowej jurysdykcji UE”60. Na 
marginesie, można zastanawiać się jeszcze - jak czyni to G. Sédrati-Dinet - czy 
skoro UE przyjęła już wcześniej rozporządzenie na podstawie art. 118 TFUE, 
a więc wykonała swoją kompetencję, konsekwentne zastosowanie doktryny 
ERTA nie wymagałoby uznania, że samo zawarcie porozumienia o JSP przez 
państwa członkowskie było niedopuszczalne61. Tak czy inaczej, w świetle tej 
koncepcji można mieć wątpliwości, czy aby porozumienie, do którego raty-
fikacji prze niemiecki rząd, nie straciło zupełnie swojej racji bytu i nie jest 
konieczne zaproponowanie w jego miejsce czegoś zupełnie nowego. 

Podsumowanie

Jak pokazano w artykule, w rozmowach na temat przyszłości JSP można 
zaobserwować pewne napięcie pomiędzy wymiarem politycznym i wymiarem 
prawnym, przy czym argumenty prawne w bardzo wysokim stopniu zdeter-
minowane są przez polityczne intencje i determinację zainteresowanych stron. 
Rozwiązania proponowane w zakresie jednolitej ochrony patentowej w UE 
mają swoich zwolenników i przeciwników. B. Lowe w Financial Times za-
uważa, że z jednej strony plan utworzenia JSP cieszy się silnym wsparciem 
ze strony wielu europejskich przedsiębiorstw zainteresowanych prowadzeniem 
działalności innowacyjnej; z drugiej jednak, cytuje A. Wilsona mówiącego na 
temat sprzeciwu niektórych państw wobec nadrzędnej pozycji, jaką w systemie 
miałby mieć TSUE, którego dorobek w dziedzinie prawa własności intelek-
tualnej nie jest wolny od kontrowersji i panuje przekonanie, że zbyt często 
przyszło mu wcielać się w rolę „wyroczni delfickiej”62. Na chwilę obecną nie da 

59 Ibidem, pkt 17-18.
60 B. Henrion, Germany can no longer ratify the Unitary Patent due to Brexit and the 
established AETR case-law, says FFII, "The Foundation for a Free Information Infrastructure  
e.V. (FFII)" 2020.
61 G. Sédrati-Dinet, Legal basis of the unitary patent: do not play with fire!, "SSRN" 2012, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2109174 [dostęp: 25.06.2020], s. 7-8.
62 B. Love, UK and Germany hinder court launch, "Financial Times" 2020, https://www.
ft.com/content/d6238772-74e7-11ea-90ce-5fb6c07a27f2 [dostęp: 25.06.2020].
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się jednoznaczne ocenić, czy ostatnie wydarzenia, t.j. Brexit i wyrok Federalne-
go Trybunału Konstytucyjnego, stanowią ostatni gwóźdź do trumny JSP, czy 
zaledwie kolejny wybój na drodze, parafrazując tytuł artykułu M. Mimlera63. 
Prawne wyzwania, które ujawniły się w kontekście Brexitu, niewątpliwie stają 
się testem politycznej woli i mogą okazać się zbyt trudne do przezwyciężenia 
nawet dla najbardziej zagorzałych entuzjastów JSP. 

Wydaje się, że opracowywane rozwiązania były od początku dotknięte 
grzechem pierworodnym - szukając źródła aktualnych problemów, należy 
cofnąć się do momentu zainicjowania wzmocnionej współpracy i przyjęcia 
pakietu o JSP łączącego akty prawne osadzone w unijnym porządku i spoza 
niego. Problem JSP bardzo dobrze ilustruje, jak wiele złożonych i zniuanso-
wanych aspektów przyszłych relacji UE z WB wymaga wciąż wyjaśnienia i jak 
niejednokrotnie oddziaływania pomiędzy tymi odtąd odrębnymi porządkami 
prawnymi będą wymykać się klarownym ocenom. W dziedzinie ochrony wy-
nalazków specyficzne komplikacje ujawniły się na wielu rozmaitych polach. 
Wprowadzenie w WB patentu europejskiego o jednolitym skutku i jej udział  
w JSP - mimo że potencjalnie możliwe, zdaniem niektórych ekspertów -  
byłyby bardzo trudne do pogodzenia z gwarancjami autonomii prawa unijne-
go. Samo wycofanie się Zjednoczonego Królestwa również nie może nastąpić 
automatycznie, biorąc pod uwagę naturę porozumienia o JSP. Wreszcie dok-
tryna ERTA zmusza do zakwestionowania dopuszczalności ratyfikacji porozu-
mienia, którego na chwilę obecną, co należy podkreślić, WB pozostaje stroną 
jako państwo trzecie. Zważywszy na wymienione okoliczności, wydaje się, że 
rozpoczęcie funkcjonowania Jednolitego Sądu Patentowego staje się coraz 
mniej prawdopodobne.

63 M. Mimler, Current developments - Europe: The final nail in the coffin for the patent 
with unitary effect or just another bump in the road? The German Constitutional Court declares void 
the German Act of Approval on a Unified Patent Court (2 BvR 739/17), "Intellectual Property 
Forum" 2020, nr 120.
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Brexit 
a unijne prawo konkurencji. 

Nowy rozdział dla 
ekstraterytorialnego stosowania?

Abstrakt: W artykule przeanalizowane zostały konsekwencje, jakie Brexit może 
mieć dla ekstraterytorialnego stosowania unijnego prawa konkurencji.  
W tym celu dokonano ekstrapolacji dotychczasowej praktyki brytyjskiej 
w odniesieniu do ekstraterytorialnego stosowania prawa przez USA na 
przyszłe stosunki Zjednoczonego Królestwa z UE. Z analizy dotychczasowej 
praktyki brytyjskiej wynikają uniwersalne problemy jurysdykcyjne  
i argumenty ogólnej natury, które z powodzeniem mogą zostać przeniesione 
na grunt post-Brexitowych relacji. W artykule podjęto próbę wykazania, 
że po Brexicie prawdopodobny jest konflikt na linii UE - Zjednoczone 
Królestwo ze względny na ekstraterytorialne stosowania prawa unijnego  
i stanowisko UK do takich rozwiązań.

Słowa kluczowe: Brexit, Unia Europejska, Prawo międzynarodowe, Stany Zjednoczone 
Ameryki

Abstract: The article analyzes the consequences that Brexit may have for the 
extraterritorial application of EU competition law. To this end, the previous 
British practice with regard to the extraterritorial application of the law 
by the US has been extrapolated to the future relationship of the United 
Kingdom with the EU. The analysis of the British practice so far shows 
universal jurisdictional problems and arguments of a general nature, which 
can be successfully transferred to the ground of post-Brexit relations. The 
article attempts to demonstrate that a conflict between the EU and the 
United Kingdom is likely after Brexit due to the extraterritorial application 
of EU law and the position of the UK to such solutions.
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Wprowadzenie

Ekstraterytorialne stosowanie prawa nie stanowi nowego zjawiska  
w przestrzeni prawa międzynarodowego. Mimo funkcjonowania od kilku de-
kad wciąż stanowi zagadnienie kontrowersyjne. Szczególnie intensywnie eks-
traterytorialne stosowanie prawa wykorzystywane jest w odniesieniu do prawa 
konkurencji przez Stany Zjednoczone (dalej: USA) oraz Unię Europejską (da-
lej: UE). Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wystąpienia Zjednoczone-
go Królestwa z UE czyli tzw. Brexitu jako wydarzenia mającego niebagatelne 
znaczenie dla ekstraterytorialnego stosowania unijnego prawa konkurencji. 
Mając na względzie, że między ekstraterytorialnym stosowaniem prawa przez 
UE i USA zachodzi wiele podobieństw, wykorzystam w niniejszym artyku-
le dotychczasową obszerną praktykę brytyjską względem ekstraterytorialnego 
stosowania prawa przez USA celem prognozowania przyszłych relacji na linii 
Zjednoczone Królestwo – UE w odniesieniu do ekstraterytorialnego stosowa-
nia prawa konkurencji.

Artykuł rozpocznie się krótkim wprowadzeniem w tematykę jurysdykcji 
w prawie międzynarodowym oraz jurysdykcji ekstraterytorialnej na tym tle. 
Następnie omówione zostaną kolejno i porównane ekstraterytorialne stoso-
wanie prawa konkurencji przez USA i UE. W kolejnym kroku przenalizo-
wane zostaną punkty węzłowe brytyjskiego nieprzychylnego stanowiska do 
amerykańskiej ekstraterytorialności (w oparciu o stanowiska prezentowane  
w postępowaniach przed sądami amerykańskimi oraz prawodawstwo blokują-
ce skutki ekstraterytorialnego stosowania prawa). Na tej podstawie oraz mając 
na względzie daleko idące podobieństwa między ekstraterytorialnym stosowa-
niem prawa przez USA i UE dokonana zostanie ekstrapolacja dotychczaso-
wej praktyki brytyjskiej na przyszłe relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią 
Europejską. 

Precyzując tę część, tezą artykułu jest, że po Brexicie dojdzie do konfliktu 
na linii UE – Zjednoczone Królestwo ze względu na ekstraterytorialne stoso-
wanie prawa unijnego i stanowisko Zjednoczonego Królestwa do takich roz-
wiązań. Można także rozważać, jakich hamulców może zabraknąć w obliczu 
wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE – nie będzie to jednak przedmiotem ba-
dań w niniejszym artykule. Mając na względzie oba te aspekty będę wskazywać, 
że Brexit będzie stanowił tytułowy „nowy rozdział” dla ekstraterytorialnego 
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stosowania prawa. Ów nowy rozdział będzie przejawiał się z jednej strony –  
w sposobie, w jaki ułożą się relacje Unii z Wielką Brytanią w odniesieniu do 
ekstraterytorialnego stosowania unijnego prawa konkurencji, z drugiej zaś 
strony – w kierunku, w jakim bez powściągliwości Wielkiej Brytanii, będzie  
w najbliższych latach zmierzać podejście unijnych instytucji do ekstrateryto-
rialności i praktyka jej stosowania.

Jurysdykcja w prawie międzynarodowym

Jurysdykcja jest w prawie międzynarodowym wiązana z koncepcją suwe-
renności, a w konsekwencji z zasadami suwerennej równości państw i zaka-
zu interwencji w sprawy wewnętrzne państwa1. Dlatego też posiadanie przez 
państwo jurysdykcji oraz próba ochrony przed wykonywaniem jurysdykcji  
w odniesieniu do spraw krajowych przez sądy państw trzecich jest tak kluczowa.

Wskazuje się na cztery podstawowe typy jurysdykcji w prawie międzyna-
rodowym publicznym: jurysdykcja terytorialna, personalna (aktywna i pasyw-
na), ochronna i uniwersalna. Choć historycznie ważniejsza była jurysdykcja 
personalna, to obecnie podstawowe znaczenie posiada jurysdykcja terytorial-
na2. W kontekście dalszych rozważań należy podnieść, że kraje common law 
kładą na tę zasadę większy nacisk niż kraje Europy kontynentalnej. Dzieje 
się tak głównie z historycznych powodów, szeroko opisywanych w literaturze. 
Dla przykładu, w Zjednoczonym Królestwie podkreślano znaczenie due pro-
ces clause dla zgodnego z prawem przebiegu postępowania, rozumianego jako 
bycie osądzonym w miejscu, którego jurysdykcji wobec danego czynu można 
się spodziewać. Wskazywano także, że osądzanie podejrzanego, w kraju in-
nym niż miejsce popełnienia czynu naraża go na dużą arbitralność3. Znaczenie 
niektórych argumentów z biegiem wieków zmalało, lecz rola terytorialności 
jako podstawowej zasady jurysdykcyjnej pozostała w krajach kultury common 
law niekwestionowana, czego dowodzi powszechność domniemania zakazu 
ekstraterytorialności (ang. presumption against extraterritoriality)4. Odmienne 

1 C. Ryngaert, Concept of Jurisdiction in International Law, [w:] Research Handbook on 
Jurisdiction and Immunities in International Law, red. Orakhelashvili A., Edward Elgar Publish-
ing 2015, s. 51; M. N. Shaw, International Law, Cambridge 2003, s. 409 – 410; I. Brownlie, 
Principles of Public International Law, Oksford 1990, s. 310.
2 M. Akehurst, Jurisdiction in International Law, "British Year Book of International 
Law" 1972-1973, vol. 46, s. 152.
3 C. Ryngaert, Jurisdiction in International Law, Oksford 2015, s. 62-64.
4 Por. W. S. Dodge, Understanding the Presumption against Extraterritoriality, "Berke-
ley Journal of International Law" 1998, vol. 85, s. 85 – 86; A. Colangelo, A Unified Approach 
to Extraterritoriality, "Virginia Law Review" 2011, vol. 97, nr 5, s. 1023 – 1025.
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podejście w prawie kontynentalnym, tj. odwrót od zasady terytorialności, wi-
dać choćby w sposobie konstruowania kodeksów karnych5 oraz w wyraźnym 
aprobowaniu jurysdykcji personalnej czy uniwersalnej, które mogą przecież 
mieć charakter ekstraterytorialny6. Wskazuje się, że terytorialność pozostaje 
podstawową zasadą, jednakże przy konstruowaniu zakresu obowiązywania 
prawodawstwa obok terytorialności przywoływane są także inne zasady, pod-
czas gdy w krajach common law ekstraterytorialność nie funkcjonuje jako rów-
noważna zasada, lecz jako wyjątek od reguły. Odwoływanie się do argumen-
tów bazujących na doktrynie prawa karnego jest w tym uzasadnione, ponieważ 
niektóre czyny z zakresu prawa konkurencji są penalizowane w USA, więc 
widoczne jest zazębianie się obu dziedzin7.

Jak widać z powyższych rozważań, integralnym problemem zasad jurys-
dykcji jest ekstraterytorialność. W tym miejscu należy zastanowić się, jak na-
leżałoby ją definiować. W doktrynie nie ma w tym zakresie spójności8. Wielu 
autorów w ogóle nie podejmuje się zaprezentowania definicji ekstraterytorial-
ności, choć analizują sam problem. Już samo to może wskazywać na trudności  
z określeniem granic tego zjawiska. Wydaje się, że w doktrynie istnieje zgod-
ność co do tego, że sytuacja, do której prawo będzie stosowane, musi mieć 
miejsce poza terytorium porządku regulacyjnego. Nie ma natomiast zgody 
co do tego czy wymagane jest istnienie łącznika z terytorium tego porządku 
oraz jakiego rodzaju powinien to być łącznik. Ów stopień kontaktu jest tutaj 
elementem zasadniczym. Wskazać należy, że jakiś stopień kontaktu powinien 
zachodzić, albowiem w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z jurys-
dykcją uniwersalną, która jest czymś innym niż jurysdykcja ekstraterytorialna. 
Jurysdykcja uniwersalna opiera się na założeniu, że penalizowanie pewnych 
zachowań jest w interesie całej społeczności międzynarodowej i z tego powodu 
żaden łącznik nie jest wymagany. Jednocześnie kontakt zbyt bezpośredni z te-
rytorium może oznaczać, że mamy już do czynienia z jurysdykcją terytorialną.

Z jednej strony mamy definicje tak szerokie, jak ta autorstwa R. Alforda, 
która za ekstraterytorialne stosowanie prawa uważa, każde zastosowanie prawa 

5 C. Ryngaert, Jurisdiction in International Law ..., s. 101 – 104 i przywołana tam 
literatura
6 R. P. Alford, The Extraterritorial Application of Antitrust Laws: The United States and 
European Community Approaches, "Virginia Journal of International Law" 1992, vol. 33, s. 4 -5; 
C. Ryngaert, Jurisdiction in International Law ..., s. 101.
7 The Sherman Antitrust Act of 1890, section 2 - 3.
8 K. Załucki, Extraterritorial Jurisdiction in International Law, "International Commu-
nity Law Review" 2015, vol. 17, s. 404 – 407 i przywołana tam literatura.
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danego porządku regulacyjnego9 do sytuacji, która ma miejsce poza granica-
mi tego porządku10. Autor nie analizuje dogłębnie kwestii powiązania ekstra-
terytorialnej jurysdykcji z terytorium – tj. czy jakikolwiek łącznik powinien 
wystąpić, a jeśli tak to jakiego rodzaju. Wskutek tego, w jego definicji ekstra-
terytorialności mieści się także rozpatrywanie spraw w oparciu o jurysdykcję 
personalną lub ochronną. 

Definicja R. Alforda wydaje się sięgać zbyt daleko, odpowiedzią na nią 
może być definicja konstruowana przez J. Scott. Zgodnie z nią z ekstrateryto-
rialnością mamy do czynienia, gdy stosowanie prawa danego porządku regu-
lacyjnego do sytuacji, mających miejsce poza tym porządkiem, nie jest uzależ-
nione i nie bazuje na żadnym łączniku terytorialnym z terytorium porządku 
regulacyjnego. Jako przykładowe łączniki niemające charakteru terytorialnego 
Scott wymienia: wywieranie skutku na terenie porządku regulacyjnego oraz 
transakcję z podmiotem lub transakcję w odniesieniu do przedmiotu znajdu-
jącego się na terytorium porządku regulacyjnego, bez obecności na terytorium 
tego porządku i bez wywierania skutku11. Natomiast wszystkie sytuacje bazu-
jące na istnieniu łącznika terytorialnego określa zbiorczym mianem territorial 
extension12 i oddziela je od ekstraterytorialności. Zauważa przy tym, że często 
zakwalifikowanie łącznika jako terytorialnego lub ekstraterytorialnego będzie 
bardzo trudne13. 

Ekstraterytorialna jurysdykcja jest w literaturze wiązana z problemem 
legitymizacji i uzasadnienia jej stosowania czy wreszcie z problemem powsta-
wania tzw. global regulatory power14. Stawianie ekstraterytorialności w świetle 
takich problemów pokazuje, że definiowanie jej jako jurysdykcji bazującej na 
łącznikach terytorialnych, nie miałoby sensu, bowiem takie kontrowersje nie 
powinny przy łącznikach terytorialnych powstawać. Jeśliby więc ekstrateryto-
rialność dało się za pomocą łącznika terytorialnego bezpośrednio lub pośrednio 
powiązać z jurysdykcją terytorialną, to zagadnienie nie powinno prowokować 

9 Pojęcie porządek regulujący będzie w niniejszym artykule używane jako kategoria 
wspólna dla państw oraz niektórych organizacji międzynarodowych (jak np. Unia Europejska).
10 R. Alford, The Extraterritorial Application of Antitrust Laws ..., s. 2.
11 J. Scott, The New EU Extraterritoriality, "Common Market Law Review" 2014, vol. 
51, s. 1343 – 1345.
12 J. Scott, Extraterritoriality and Territorial Extension, "The American Journal of Com-
parative Law" 2014, vol. 62, s. 89 – 90; idem, The New EU Extraterritoriality ..., s. 1347, 1359 

– 60.
13 J. Scott, The New EU…, str. 1356.
14 G. Monti, The Global Reach of EU Competition Law, [w:] EU Law Beyond EU Borders. 
The Extraterritorial Reach of EU Law, red. Cremona M., Scott J., Oksford 2019, s. 178-180; 
szerzej o EU regulatory power nie tylko w kontekście ekstraterytorialnej jurysdykcji por. A. Brad-
ford, The Brussels Effect, "Northwestern University Law Review" 2012, vol. 107, nr 1, s. 6 – 9 
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tylu pytań o legitymizację. Mając te problemy na względzie, należy opowie-
dzieć się za definicją zbliżoną do zaprezentowanej przez J. Scott. 

Ekstraterytorialne stosowanie prawa konkurencji 
przez UE i USA

Dziedziną, w której ekstraterytorialność jest stosowana szczególnie in-
tensywnie jest prawo konkurencji. Najaktywniej robią to Stany Zjednoczone  
i Unia Europejska. Globalne aspiracje UE oraz USA nie są jedynym czy nawet 
głównym powodem wzrostu popularności ekstraterytorialnego stosowania pra-
wa konkurencji. Na fenomen ekstraterytorialności wpływ ma wiele czynników, 
przede wszystkim: większa ilość powiązań gospodarczych między państwami, 
większa współzależność gospodarek poszczególnych państw, powstawanie firm 
działających na rynkach światowych, większa mobilność podmiotów prywat-
nych, liberalizowanie handlu między państwami15. To wszystko sprawia, że 
wpływ na gospodarkę państwa coraz częściej mają sytuacje nie mieszczące się 
w jego granicach. Tym samym, jeśli kierunek zmian gospodarczych na świecie 
zostanie zachowany, ekstraterytorialność wydaje się narzędziem w jakimś stop-
niu nieuchronnym. 

Podsumowując, powody popularności ekstraterytorialności w obu po-
rządkach są podobne. 

Z ekstraterytorialności jako pierwsi skorzystali Amerykanie w sprawie  
Alcoa z 1945 r.16, w której sąd zaaprobował stosowanie tzw. doktryny skutku17. 
W swym wyjściowym brzmieniu wskazywała ona, że sądy amerykańskie mogą 
pociągnąć do odpowiedzialności osoby inne niż swoich obywateli, za czyny 
popełnione poza granicami USA, jeśli wywierają one skutek na terytorium 
USA18. Szybko okazało się, doktryna wzbudziła sprzeciw państw trzecich i wy-
maga ograniczenia poprzez wprowadzenie warunków jej stosowania. 

15 Y. Akbar, The Extraterritorial Dimension of US and EU Competition Law: A Thread to 
the Multilateral System?, "Australian Journal of International Affairs" 1999, vol. 53, nr 1, s. 113; 
A. Jones, B. Surfin, N. Dunne, Jones and Surfin’s EU Competition Law: text, cases and materials, 
Oksford 2019, s. 1186 – 87.
16 U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, United States v. Aluminum Co. of 
America, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945).
17 M. M. Dabbah, International and Comparative Competition Law, Cambridge 2012,  
s. 432 – 434; A. Maziarz, Eksterytorialne stosowanie unijnego prawa konkurencji, "Państwo  
i Prawo" 2012, nr 5, s. 61 – 62.
18 U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, United States v. Aluminum Co. of 
America ..., fragm. it is settled law as “Limited” itself agrees that any state may impose liabilities, 
even upon persons not within its allegiance, for conduct outside its borders that has consequences with-
in its borders which the state reprehends; and these liabilities other states will ordinarily recognize 
(tłum. własne).
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Odpowiedzią na te problemy były wyroki, zapadające kilkadziesiąt lat 
później, w których wprowadzono sędziowską rule of reason19. Nakazywała ona 
sądowi orzekającemu w sprawie z elementem zagranicznym (choć to termi-
nologia prawa międzynarodowego prywatnego, to wydaje się tutaj użyteczna), 
przeprowadzenie trzystopniowego testu: czy analizowane zachowanie ma fak-
tyczny albo przynajmniej zamierzony skutek na terytorium USA, czy skutek 
jest wystarczająco istotny i wywołuje istotną szkodę dla powodów, wreszcie 
czy interes USA w osądzeniu danej sprawy jest wystarczająco istotny, mając na 
względzie interesy innych państw. Wykonanie tego testu, co ważne, nie zmie-
rzało do ustalenia czy sąd amerykański posiada jurysdykcję, lecz do ustalenia 
czy w danej sprawie powinien ją wykonywać20. 

Szczególnym aspektem rule of reason jest comity21 czyli grzeczność mię-
dzynarodowa. Jest to trzeci element testu opisanego powyżej, zmierzający do 
wyważenia interesów USA oraz interesów innych porządków regulacyjnych22. 
Amerykański ustawodawca także to uregulował – w 1982 r. wprowadzono Fo-
reign Trade Antitrust Improvement Act23, która powtarzała dorobek orzeczniczy. 

Zatem, zgodnie z podejściem amerykańskim, państwo ma możliwość 
zakazania zachowania ograniczającego konkurencję, którego dopuszczają się 
podmioty spoza jego terytorium, gdy zachowanie to powoduje naruszenie 
reguł konkurencji na jego terenie. Dodatkowo, w przypadku eksportowego 

19 Tj. wyroki ws. Timberlane oraz Hartford Fire, szerzej patrz: M. C. Pelini, The Ex-
traterritorial Jurisdiction Analysis in Light of Hartford Fire Insurance Co. v. California: How Pe-
ripheral Has the International Comity Notion Become?, "Ohio State Law Journal" 1994, vol. 55;  
K.W. Dam, Extraterritoriality in an Age of Globalisation: The Hartford Fire Case, "The Supreme 
Court Review" 1993, vol. 8; A. Layton, A. M. Perry, Extraterritorial Jurisdiction – European 
Responses, "Houston Journal of International Law" 2004, vol. 26, nr. 2; M. M. Dabbah, Inter-
national and Comparative Competition Law ..., s. 434 – 442. 
20 Krytyka takiego podejścia i samej rule of reason patrz R. Alford, The Extraterritorial 
Application of Antitrust Laws ..., s. 12 – 14 wraz z przywołaną tam literaturą i orzecznictwem.
21 W języku angielskim stosuje się określenie comity. Dotychczas w polskiej literaturze 
nie wypracowano fachowego tłumaczenia tego pojęcia. W powszechnym użytku jest pojęcie 
anglojęzyczne, por. E. Gromnicka, Art. 65, [w:] Układ Europejski z komentarzem, red. Z. Bro-
decki, E. Gromnicka, Warszawa 2002; A. Kunert – Diallo, 2. Kształtowanie zasad konkurencji  
w relacjach z państwami trzecimi, [w:] Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym  
w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych, Warszawa 2018; M. Muszyński, 
Rozstrzyganie sporw Inwestor- Państwo, [w:] Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15- 
lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Warszawa, 2015.
22 J. R. Paul, Comity in International Law, "Harvard International Law Journal" 1991, 
vol. 32, nr 1, s. 5 – 7; Szerzej o relacji rule of reason oraz comity, patrz E. Fox, Extraterritoriality, 
Antitrust and the New Restatement: Is „Reasonableness” the Answer?, "New York University Jour-
nal of International Law and Politics" 1987, 19, nr 3, s. 571 – 572.
23 Foreign Trade Antitrust Improvement Act of 1982, w polskiej literaturze określany 
także jako ustawa o wprowadzeniu zmian w handlu zagranicznym, patrz: A. Maziarz, Eksteryto-
rialne stosowanie unijnego prawa konkurencji ..., s. 62
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handlu zagranicznego, zachowanie musi mieć bezpośredni, istotny i możli-
wy do przewidzenia skutek na warunki handlu w USA (np. w sytuacji, gdy 
podmiotom amerykańskim odmówiono wstępu na zagraniczny rynek)24. Roli 
comity w ograniczaniu działań USA nie należy przeceniać, jeszcze nigdy sądy 
amerykańskie nie uznały, że interes innego porządku regulacyjnego prze-
waża ponad interesem USA i na tej podstawie jurysdykcja nie powinna być 
wykonywana25. 

System unijny w omawianym tutaj zakresie wykazuje wiele podobieństw. 
Z problemem ekstraterytorialności UE musiała się mierzyć wcześnie, bo już 
na początku lat 70.26, a bezpośrednio z kwestią zastosowania doktryny skutku 
niedługo później w sprawie Dyestuffs27. Sprawa dotyczyła spółki ze Zjednoczo-
nego Królestwa, które nie było wówczas państwem członkowskim UE. Wbrew 
wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej (dalej: KE) w sprawie, opartej wy-
raźnie o doktrynę skutku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: 
TSUE) zaproponował autonomiczną doktrynę jednostki gospodarczej. Zgod-
nie z nią, unijne prawo konkurencji znajduje zastosowanie do będącej stroną 
niedozwolonego porozumienia spółki spoza UE, jeżeli należy ona do grupy 
kapitałowej w jakikolwiek sposób obecnej na rynku UE, np. poprzez spółki 
zależne mające siedziby na obszarze UE28.

Kolejna próba przekonania TSUE do zastosowania doktryny skutku 
miała miejsce w sprawie Wood Pulp29, w której doktryna jednostki gospodar-
czej była niewystarczająca, ponieważ podmioty zaangażowane w niedozwolo-
ne porozumienie nie posiadały spółek zależnych, agentów lub pośredników 
na terytorium UE. Ponownie wbrew opinii Rzecznika Generalnego i wbrew 
wcześniejszej decyzji KE, nie zdecydowano się na doktrynę skutku, lecz wypra-
cowano kolejną autonomiczną doktrynę wdrażania porozumienia. Polega ona 
na podzieleniu niedozwolonego zachowania na dwa aspekty: zawarcie porozu-
mienia i jego wykonywanie. Miejsce zawarcia porozumienia jest bez znacze-
nia, decydujące jest miejsce jego wykonywania. Pod pojęciem wykonywania 

24 A. Maziarz, Eksterytorialne stosowanie unijnego prawa konkurencji ..., s. 62 .
25 E. M. Fox, Antitrust Without Borders. From Rootes to Codes to Network, [w:] Coopera-
tion, Comity and Competition Policy, red. A. Guzman, Oksford 2011, s. 269.
26 Wyrok Trybunału z dn. 25 listopada 1971 r. Béguelin Import Co. v. S.A.G.L. Im-
port Export., C – 22/71, pkt 11.
27 Wyrok Trybunału z dn. 14 lipca 1972 r. Imperial Chemical Industries Ltd. v. Komis-
ja, C – 48/69, pkt 130 – 136.
28 Szerzej o doktrynie patrz red. Jones A., Surfin B., Dunne N., Jones and Surfin’s EU 
Competition Law ..., s. 1197 – 1199.
29 Wyrok Trybunału z dn. 27 września 1988 r. Ahlström Oy i inni v. Komisja,  
C – 89/85.
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rozumiane jest prowadzenie sprzedaży do podmiotów znajdujących się na 
terenie UE i nie jest dodatkowo konieczna żadna forma zorganizowania na 
terytorium UE. 

W tym miejscu ujawnia się jedna z niewielu różnic w zakresach ekstrate-
rytorialnego stosowania UE i USA. Jeśli bowiem zachowanie miałoby polegać 
na bojkotowaniu rynku unijnego czyli odmowie sprzedawania towarów lub 
kontraktowania z podmiotami unijnymi, przez podmioty całkowicie spoza 
Unii, to takie zachowanie nie mieści się w zakresie żadnej z unijnych doktryn, 
natomiast mieści się w zakresie doktryny skutku. Poza tym jednym wyjątkiem, 
unijne doktryny skonstruowane są tak, aby prowadziły do tego samego efektu 

– tak funkcjonalnie, jaki i co do zakresu jurysdykcji. Skoro faktycznie możli-
we było rozstrzygnięcie sprawy w oparciu o doktrynę skutku, a rozstrzygnięto 
w oparciu o doktrynę wdrożenia porozumienia, to wniosek o podobieństwie 
zakresowym nasuwa się sam. Tym niemniej, mimo usilnych prób KE oraz 
Rzeczników Generalnych doktryna skutku nigdy nie została expressis verbis 
zaaprobowana przez Trybunał30. 

Choć ekstraterytorialność unijna wydaje się odmienna od amerykańskiej, 
to w literaturze podnosi się, że skumulowane doktryny jednostki gospodar-
czej i wdrażania porozumienia dają UE niemal taki sam zakres możliwości jak 
doktryna skutku daje USA31. Jedyną różnicą byłaby możliwość objęcia boj-
kotu swą jurysdykcją, co opisano powyżej. Inna nazwa doktryn i nieco inne 
ich uzasadnianie32 nie implikuje innego zakresu zastosowania. Oba porządki 
narzucają swój zakres czynów niedozwolonych podmiotom z państw trzecich 

– nie ma znaczenia, że zachowanie jest dozwolone w państwie trzecim. Oba po-
rządki wymierzają wysokie kary finansowe. Wreszcie oba porządki wykonują 
jurysdykcję zgodnie ze swoimi zasadami proceduralnymi. Zatem niepewność 
podmiotów prywatnych co do tego, przez kogo i w oparciu o jakie prawo 
(materialnie i proceduralnie) będą osądzane, jest taka sama w przypadku unij-
nych i amerykańskich praktyk. Decyzje KE i opinie Rzeczników Generalnych 
szeroko przywołują amerykańską doktrynę i orzecznictwo na uzasadnienie 

30 R. Whish, D. Bailey, Competition Law, Oksford s 2012, s. 495.
31 G. Monti, The Global Reach of EU Competition Law ..., s. 182; D. Geradin, M. Rey-
sen, D. Henry, Extraterritoriality, Comity and Cooperation in EU Competition Law, [w:] Cooper-
ation…, s. 21; S. M. Colino, Competition Law of the EU and UK, Oksford 2011, s. 61.
32 W Stanach Zjednoczonych wyraźne wskazuje się na negatywne skutku dla gospodar-
ki amerykańskiej lub dla dobrobytu amerykańskich konsumentów. W Unii podnosi się przede 
wszystkim niezgodne z Traktatami oddziaływanie na terytorium rynku wewnętrznego i zawie-
ranie niedozwolonych porozumień na rynku wewnętrznym. Oczywiście, mając na względzie, że 
jednym z celów.
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przyjętego modelu działania33. Można więc uznać, że podejście USA stało się 
pierwowzorem dla podejścia unijnego.

Autonomiczne doktryny unijne dużo wyraźniej podkreślają element tery-
torialny. Wpływ na przyjęcie takiej linii miało stanowisko Wielkiej Brytanii, 
której doktryna w tym zakresie była dużo bardziej rozwinięta i wyraźnie odci-
snęła piętno na unijnym stanowisku. Zaczęto podkreślać niezgodność ekstra-
terytorialnej jurysdykcji opartej na doktrynie skutku z prawem międzynaro-
dowym publicznym34. Postępowaniem, w którym stanowisko Zjednoczonego 
Królestwa wywarło szczególny wpływ była sprawa Wood Pulp, rząd brytyjski 
interweniował, wskazując konieczność rozstrzygania w oparciu o jurysdykcję 
terytorialną, a nie przy wykorzystaniu doktryny skutku, ponieważ ta ostatnia 
jest sprzeczna z prawem międzynarodowym35. Mając ten sprzeciw na względzie 
utworzono doktrynę wdrażania porozumienia, zastępującą doktrynę skutku. 

Warto rzeczywiście przyjrzeć się stanowisku brytyjskiemu. Nawet jako 
państwo członkowskie, Zjednoczone Królestwo zachowywało daleko idący 
sceptycyzm wobec doktryny wdrożenia porozumienia i ujawniano to w po-
stępowaniach przed TSUE. Ten sam sceptycyzm był przez dekady widoczny 
w brytyjskim podejściu do ekstraterytorialnego stosowania prawa przez USA. 
Dodatkowo, istnieje obszerny materiał badawczy dokumentujący relacje bry-
tyjsko – amerykańskie i dużo mniej w odniesieniu do relacji unijno – bry-
tyjskich36. Teraz, wobec wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, praktyka 
względem amerykańskiej ekstraterytorialności będzie stanowiła dobry punkt 
odniesienia dla prognozowania przyszłych relacji na linii UE – Zjednoczone 
Królestwo.

33 Np. Decyzja Komisji ws. Aniline Dyes, par. 28 oraz opinia Rzecznika Generalnego 
Mayras w tej samej sprawie; Opinia Rzecznika Generalnego Darmon ws. Wood Pulp; wskazanie 
decyzji i opinii za: A. Jones, B. Surfin, N. Dunne, Jones and Surfin’s EU Competition Law ...,  
s. 1197 – 99;
34 P. Behrens, The extraterritorial reach of EU competition law revisited: The “effects doc-
trine” before the ECJ, 'Discussion Paper, Europa-Kolleg Hamburg, Institute for European Inte-
gration" 2016, No. 3, s.8.
35 S. M. Colino, Competition Law of the EU and UK ..., s. 61.
36 Choć oczywiście znajdą się pewne elementy, jak np. cytowana już w tym artykule 
sprawa Dyestuffs.
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Analiza brytyjskiej praktyki  
w odniesieniu do amerykańskiej 
ekstraterytorialności

Długotrwała praktyka brytyjska zaowocowała wypracowaniem spójnego 
stanowiska, które warto starannie przeanalizować, aby zrekonstruować model 
brytyjskiego sprzeciwu. Swoje stanowisko rząd brytyjski mógł wyrazić bezpo-
średnio, poprzez interweniowanie w postępowaniach przed sądami amerykań-
skimi jako amicus curiae37oraz poprzez uchwalanie aktów ustawodawczych38. 
Oczywiście wspomniane dokumenty nie są wyczerpującą bazą praktyki brytyj-
skiej, jednakże mając na względzie ogólną liczbę interwencji Zjednoczonego 
Królestwa jako amicus curiae39, stanowią bez wątpienia bazę reprezentatywną. 
Trzeba pamiętać, że interwencje pokazują stanowisko rządu, co uzasadnia abs-
trahowanie na ich podstawie o podejściu Zjednoczonego Królestwa do przy-
szłych relacji z UE. 

Nieprzychylność Zjednoczonego Królestwa do ekstraterytorialności za-
sadza się przede wszystkim na uznawaniu jej za sprzeczną z prawem między-
narodowym. Obok tego, zwraca się uwagę także na pragmatyczne aspekty,  
z jednej strony w postaci nieuzasadnionej ingerencji w politykę konkurencji 
innych państw, osłabiającej globalny stopień egzekwowalności, z drugiej strony  
w postaci naruszenia bezpieczeństwa i pewności sytuacji prawnej z perspekty-
wy podmiotów prywatnych, poprzez możliwość podlegania jurysdykcji innych 
państw.

Już orzeczenie w sprawie Alcoa zapoczątkowało brytyjską niechęć do 
ekstraterytorialnego stosowania prawa konkurencji przez USA, czego najlep-
szym przykładem może być wielokrotna odmowa wydania dokumentów (już 
w latach 50.), które mogły stanowić dowód w sprawie z elementem brytyj-
skim, przed sądem amerykańskim40. Kierowanie takich żądań przez sąd ame-
rykański wyraźnie nazwano sprzecznym z comity41. Tymczasem amerykańskie 

37 Brief amici curiae ws. Hartford Fire Insurence Co. v. California (1993), brief amici 
curiae ws. F. Hoffman La-Roche v. Empagran (2004), brief amici curiae ws. Kiobel v. Royal 
Dutch Petroleum Co. (2013).
38 The Protection of Trading Interest Act 1980
39 M. Martyniszyn, Foreign States’ Amicus Curiae Participation in U.S. Antitrust Cases,  
s. 14 – 15, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2871499&download=yes  
[dostęp: 11.07.2020 ] 
40 International Law Association Report of the Fifty-First Conference (1964), s. 569; 
przypis za: A. V. Lowe, Blocking Extraterritorial Jurisdiction: The British Protection of Trading In-
terests Act 1980, "The American Journal of International Law" 1981, vol. 75, nr 2, s. 259 – 260.
41 Her Majesty’s Government consider it contrary to international comity (…); supra przy-
pis 34.
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sądy raczej traktują to jako przejaw comity. Brytyjski sprzeciw nie ustał nawet  
w latach późniejszych, mimo złagodzenia doktryny skutku i wprowadzenia do 
niej ograniczeń.

Problem niezgodności z prawem międzynarodowym

Niezgodność z prawem międzynarodowym wyraża się w braku uzasad-
nienia takiej jurysdykcji w istniejących normach prawa międzynarodowego, 
w tym szczególnie w zwyczajach międzynarodowych, a także w sprzeczności  
z kluczową zasadą prawa międzynarodowego czyli zasadą suwerennej równości 
państw. Naruszenie tej zasady, generuje kolejny problem w postaci naruszenia 
zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne państwa. Respektowanie ograni-
czeń jurysdykcyjnych jest uznawane przez Zjednoczone Królestwo za podwa-
liny międzynarodowego porządku prawnego, który z kolei jest niezbędny dla 
utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie 42.

Brak oparcia w istniejących normach prawa międzynarodowego 

Zasady prawa międzynarodowego dotyczące jurysdykcji mają głównie 
charakter zwyczajowy43. Dlatego też problem braku normy pozwalającej na 
ekstraterytorialność należy rozpatrywać głównie z perspektywy zwyczajów 
międzynarodowych. Istnieją dwa podejścia wskazujące, kiedy państwo może 
wykonywać jurysdykcję: permissive – zgodnie z którym konieczne jest wykaza-
nie istnienia normy pozwalającej na wykonywanie jurysdykcji oraz prohibitive 

– zgodnie z którym, o ile nie istnieje norma zakazująca, to jurysdykcja może 
być wykonywana44. Obecnie przeważająca część doktryny skłania się ku tej 
pierwszej opcji.

Przedstawiciele doktryny i orzecznictwa w Zjednoczonym Królestwie 
przypisują jurysdykcji terytorialnej dużo większe znaczenie niż ma to miejsce 
w prawie kontynentalnym45. Jest ona fundamentalną podstawą wykonywa-
nia jurysdykcji, jednakże bywa niewystarczająca, wobec czego zaaprobowane 
zostały inne podstawy jurysdykcji, pozwalająca na wykroczenie poza teryto-
rium46. Tym samym, centralne znaczenie jurysdykcji terytorialnej połączone 

42 Brief of the Governments of the Kingdom of the Netherlands and the United King-
dom of Great Britain and Nothern Ireland as Amici Curiae in Support of Neither Party, s. 2.
43 A. V. Lowe, Blocking Extraterritorial Jurisdiction ..., s. 267; K.M. Meessen, Antitrust 
Jurisdiction under Customary International Law, "The American Journal of International Law", 
1984 Vol. 78, Nr 4 (1984) s. 798 – 801 
44 C. Ryngaert, Jurisdiction in…, s. 29
45 Brief of the United Kingdom of Great Britain and Norhern Ireland, Ireland and and 
the Kingdom of the Netherlands as Amici Curiae in Support of Petitioners, s 19.
46 Brief amici curiae ws. Empagran s. 19.
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jest z permissive rule czyli każda zasada inna niż terytorialna musi posiadać ko-
respondującą normę prawa międzynarodowego, pozwalającą na jej stosowanie. 

Wskazanie takich norm jest możliwe w przypadku jurysdykcji personalnej, 
ochronnej czy uniwersalnej, których Zjednoczone Królestwo nie kontestuje. 
Dodatkowo, te typy jurysdykcji opierają się na wystarczająco bezpośrednim 
połączeniu między regulowaną kwestią a porządkiem regulacyjnym, co sta-
nowi gwarancję, że nie dojdzie do nieuprawnionej ingerencji w kompetencje 
jurysdykcyjne innych państw47. Zaproponowana przez Sąd Najwyższy USA 
wersja ekstraterytorialnego stosowania nie opiera się na łączniku, który mógł-
by zostać uznany za wystarczający48. W świetle braku takiego łącznika, próba 
narzucenia amerykańskiej jurysdykcji uznawana jest za niedopuszczalną z po-
wodu braku jakiejkolwiek normy prawa międzynarodowego uzasadniających 
jej stosowanie.

Obok tego, że nie istnieje ugruntowana norma prawa międzynarodo-
wego aprobująca jurysdykcję ekstraterytorialną, to nie można nawet mówić 
o wykształceniu czy kształtowaniu się zwyczaju międzynarodowego tej treści. 
USA nie wykazało bowiem istnienia obu wymaganych elementów, mianowi-
cie: praktyki państw i przekonania o jej wiążącym charakterze (opinio iuris)49. 
Natomiast na dowód praktyki przeciwnej tj. odrzucającej ekstraterytorialne 
stosowanie, Zjednoczone Królestwo w swoich briefach amici curiae wskazuje 
fakt uchwalania ustaw blokujących przez wiele państw w ramach sprzeciwu 
wobec amerykańskiej ekstraterytorialności50. Pokazuje to nie tylko brak prak-
tyki, ale także brak opinio iuris. Przecież sam Sąd Najwyższy USA wielokrot-
nie odwoływał się do zasad jurysdykcji terytorialnej, uznając jej podstawowe 
znaczenie51. Ta niejednolita praktyka po stronie państwa próbującego wykazać 
istnienie zwyczaju stanowi wspierający dowód, że społeczność międzynarodo-
wa nie wytworzyła jeszcze normy zwyczajowej o takiej treści.

Co więcej, nawet zakładając, że możliwe byłoby uznanie, że wykształciła 
się norma prawa międzynarodowego, pozwalająca na stosowanie jurysdykcji 
ekstraterytorialnej, to nie oznacza to automatycznie przeciwstawialności nor-
my wobec Zjednoczonego Królestwa. Wydaje się bowiem, że wszystkie dzia-
łania Zjednoczonego Królestwa zmierzały do uznania go za persistent objector. 
Sprzeciw Zjednoczonego Królestwa wobec jurysdykcji ekstraterytorialnej nie 

47 Ibidem, s. 18.
48 Brief amici curiae ws. Empagran, s. 12.
49 Szczegółowa analiza stanowiska brytyjskiego w tym zakresie patrz A. V. Lowe, Bloc-
king Extraterritorial Jurisdiction ..., s. 263 – 264; Brief amici curiae ws. Kiobel, s. 10.
50 Brief amici curiae ws. Empagran, s. 16 – 17.
51 Ibidem, s. 19 – 21.
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jest celowany wyłącznie w działania amerykańskich organów stosowania prawa, 
lecz ma generalny charakter. Podobny sprzeciw widoczny był wobec ekstra-
terytorialnych działań UE i to nawet w czasie, gdy Zjednoczone Królestwo 
było państwem członkowskim (przykładem sprawa Wood Pulp). Tym samym, 
nawet jeśli stanowisko Zjednoczonego Królestwa jest błędne co do zasady, 
to nie oznacza to, że postępowanie Zjednoczonego Królestwa we wszystkich 
interwencjach jako amicus curiae było nieuzasadnione. Mogło ono bowiem 
być celowane w uzyskanie statusu persistent objector albo być już uzasadnio-
ne posiadaniem takiego statusu. Trudno bowiem byłoby go Wielkiej Brytanii 
odmówić52. 

Podsumowując zatem: wobec braku normy powalającej na ekstrateryto-
rialne stosowanie prawa oraz nieukształtowania się zwyczaju tej treści, wszelkie 
ekstraterytorialne próby należy uznać za nieposiadające oparcia w normach 
prawa międzynarodowego. Konsekwentne stanowisko Zjednoczonego Króle-
stwa sprawia natomiast, że może ono zostać uznane za persistent objector .

Naruszenie zasady suwerennej równości państw

Ekstraterytorialne działania USA bez uzasadnienia w obowiązujących 
normach dotyczących jurysdykcji, wywoływały wątpliwości Zjednoczonego 
Królestwa w kontekście przestrzegania zasady suwerennej równości państw. 
Podkreślano, że jej bezpośrednim skutkiem, jest niemożność narzucenia ja-
kichkolwiek regulacji przez jedno państwo drugiemu53. Za takie narzucenie 
uważana jest zaś próba ekstraterytorialnego stosowania prawa konkurencji. 

Ekstraterytorialność narusza zasadę suwerennej równości państw nie tyl-
ko dlatego, że odbiera państwu możliwość regulowania zachowań mających 
miejsce na jego terytorium54, ale też dlatego, że uniemożliwia państwu reali-
zowanie polityki konkurencji. Ważnym aspektem suwerennej równości jest 
to, że państwo może regulować codzienne życie, a w konsekwencji zabezpieczać 
istnienie różnic, które sprawiają, że poszczególne społeczeństwa mogą funkcjono-
wać jako odrębne55. Odrębności te znikają, gdy znika możliwości ustanowie-
nia i skutecznego egzekwowania polityki konkurencji, wskutek działań inne-
go państwa. Porządek regulacyjny, który ucieka się do ekstraterytorialnego 

52 Szczególnie mając dodatkowo na względzie, że Wielka Brytania podkreśla fakt, że 
prawo brytyjskie respektuje ograniczenia jurysdykcyjne wynikające z prawa międzynarodowego, 
co szczegółowo omówiono w briefie amici curiae ws. Kiobel, s. 19 – 20.
53 Brief amici curiae ws. Empagran, s. 19 oraz przywołane tam orzecznictwo i literatura; 
także Brief amici curiae ws. Kiobel, s. 7.
54  Brief amici curiae ws. Kiobel, s. 2.
55 Ibidem, s. 7; competence to regulate daily life – that is, the competence to secure the differ-
ences that make each State a distinct socjety (tłum. własne).
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stosowania zaczyna przeważać nad porządkiem, który tego nie robi w zakresie 
stosowanych kar czy katalogu penalizowanych zachowań (a katalog zachowań 
niedozowolonych jest w dalekim stopniu kreowany przez względy polityki 
konkurencji, które w każdym kraju mogą być inne)56. 

W takim tonie naruszenie brytyjskiej suwerenności było podnoszone  
w sprawie Hartford Fire57. Sprawa dotyczyła brytyjskich spółek reasekuracyj-
nych, które chciały wymusić na amerykańskich spółkach ubezpieczeniowych 
porzucenie praktyk korzystnych dla konsumentów. Działanie brytyjskich 
spółek było w pełni zgodne z prawem brytyjskim58. Okoliczność tę wyraźnie 
wskazywano w brytyjskim briefie amici curiae, jako dowód na nadmierną in-
gerencję w suwerenność Zjednoczonego Królestwa. Sąd Najwyższy uznał ją 
jednak za nieistotną59. Do ekstraterytorialnego stosowania wystarczyło stwier-
dzenie, że zachowanie brytyjskich spółek miało na celu wywarcie skutku na 
rynku USA i faktycznie go wywarło. Jedynym wyjątkiem byłaby sytuacja,  
w której prawo brytyjskie nakazywałoby takie zachowanie, wtedy bowiem mo-
glibyśmy mówić o wystąpieniu konfliktu praw60, w którym porządek amery-
kański musiałby ustąpić. 

Konieczność zaistnienia „prawdziwego” konfliktu praw oznacza unie-
możliwienie Zjednoczonemu Królestwo realizowania własnej polityki konku-
rencji. Traktowanie przez ustawodawcę określonych działań jako dozwolone 
jest elementem takiej polityki. Skoro jednak, działania te mogą podlegać karze 
w innym porządku regulacyjnym, to faktyczne możliwości wdrażania swojej 
polityki konkurencji i uczynienia z niej swoistego wzorca zachowań dla pod-
miotów znajdujących się w zakresie jurysdykcji, staje się niemożliwe. 

Zasada suwerennej równości państw, to nie tylko kompetencja do osą-
dzania spraw mających miejsce na terytorium państwa. To także szerzej ro-
zumiana kompetencja do regulowania sytuacji podmiotów znajdujących się  
w zakresie jurysdykcji państwa oraz do określania reguł codziennego funk-
cjonowania. Ekstraterytorialne stosowanie prawa nieuchronnie tę możliwość 

56 Najlepszym tego przykładem jest problem karteli eksportowych; szerzej patrz:  
D. Sokol, What Do We Really Know about Export Cartels and What is the Appropriate Solution, 
Journal of Competition Law and Economics , vol. 4, no. 4, (2008), s. 970 – 971. 
57 Stan faktyczny sprawy Hartford Fire patrz: K. W. Dam, op.cit, s. 290-291 oraz 293 

– 294.
58 Hartford Fire Ins. Co. v. California, 509 U.S. 764 (1993), par. 799.
59 A. Colangelo, A Unified Approach to Extraterritoriality, "Virginia Law Review" 2011, 
vol. 97, nr 5, s. 1041 – 1042.
60 W literaturze takie zawężenie comity wyłącznie do bezpośrednich konfliktów porząd-
ków prawnych zostało określone m.in. jako śmiertelny cios dla comity, patrz np. S. W. Waller, 
The Twilight of Comity, "Columbia Journal of Transnational Law" 2000, vol. 38, s. 564.
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ogranicza poprzez zastępowanie w konkretnych sprawach reguł rodzimych, re-
gułami państw trzecich.

Naruszenie zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne państwa

Argument ten jest ściśle powiązany z zasadą suwerennej równości państw. 
Zasada nieinterwencji w sprawy wewnętrzne państwa jest jedną z kluczowych 
zasad prawa międzynarodowego, posiadającą dodatkowo charakter zwycza-
ju61. Podstawowym aspektem zasady nieingerencji jest zakaz angażowania się  
w sprawy podlegające wewnętrznej jurysdykcji danego państwa. Tym niemniej, 
wraz ze wzrostem sieci powiązań między państwami, coraz trudniejsze staje się 
wydzielenie spraw o wyłącznie wewnętrznym charakterze oraz spraw z elemen-
tem międzynarodowym62. Choć postawienie wyraźnej linii demarkacyjnej nie 
jest możliwe, to w literaturze wskazuje się, że ekstraterytorialna jurysdykcja 
stanowi naruszenie zasady nieingerencji63. 

Sprzeciw Zjednoczonego Królestwa wobec naruszania tej zasady jest wi-
doczny w uchwaleniu tzw. ustawy blokującej czyli The British Protection of 
Trading Interest Act of 1980 64. Ustawa miała na celu potwierdzić i wzmocnić 
obronę Zjednoczonego Królestwa przed jakimikolwiek próbami jednostron-
nego narzucania swoich zasad przez państwa trzecie65. Ustawa przewidywała 
szereg środków dla osiągnięcia tego celu, m.in.: możliwość wydania zakazu 
dostosowania się do decyzji wydanych przez organy państwa trzeciego czy 
możliwość odzyskania kary zasądzonej przez organy stosowania prawa z pań-
stwa trzeciego (tu warto podkreślić, że w USA możliwe jest zasądzenie kary 
stanowiącej trzykrotność szkody, więc jest to bardzo korzystne rozwiązanie)66. 
Uchwalenie tej ustawy z jednej strony miało utrudnić amerykańskim organom 
ingerencję w sprawy z elementem brytyjskim, z drugiej strony miało umożli-
wić odwrócenie negatywnych skutków już zaistniałej ingerencji. 

61 J. Shen, The Non-Intervention Principle and Humanitarian Interventions under Inter-
national, "Law, International Legal Theory" 2001, vol. 7, nr 1, s. 2 – 4.
62 P. Kunig, Max Planck Encyclopedias of International Law, fragm. Prohibition of Inter-
vention, Oksford 2008.
63 M. Jamnejad, M. Woods, The Principle of Non – Intervention, "Leiden Journal  
of International Law" 2009", vol. 22, issue 2, s. 372 - 373
64 Zob.: Protection of Trading Interests Act 1980, http://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/1980/11; [dostęp: 28.06.2020].
65 Zob.: Protection of Trading Interests Bill, HC Deb 15, November 1979, vol 973, 
cc1533-91, col. 1535, https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1979/nov/15/ 
protection-of-trading-interests-bill#column_1535 [dostęp: 28.06.2020].
66 Szerzej na ten temat A. V. Lowe, Blocking Extraterritorial Jurisdiction ..., s. 257.
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Problem osłabienia globalnej egzekwowalności prawa konkurencji

Zjednoczone Królestwo bardzo wyraźnie podnosi praktyczne konsekwen-
cje zastosowania ekstraterytorialnej jurysdykcji dla polityki konkurencji. Obok 
naruszenia zasady suwerennej równości państw, zauważany jest też problem 
wpływu ekstraterytorialności na globalny stopień egzekwowania reguł kon-
kurencji. Instytucją, która najlepiej pokazuje problem egzekwowalności jest 
leniency. Funkcjonuje ona w wielu krajach i pozwala, w zamian za ujawnienie 
organowi stosującemu prawo informacji o dopuszczeniu się naruszenia prawa 
konkurencji, uzyskać różne korzyści – najczęściej w postaci niekaralności. Pro-
gramy te służą zwiększeniu wykrywalności najpoważniejszych czynów. Przy 
czym pamiętać należy, że chronią one jedynie przed konsekwencjami publicz-
noprawnymi, a nie zmniejszają ryzyka powództwa cywilnego. 

Problem zaczyna się, gdy potencjalni powodowie uzyskują bardzo szero-
ki dostęp do amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Rodzi to ryzyko, że  
w wielu innych państwach skuteczność programów leniency będzie ma-
leć67. Może bowiem okazać się, że korzyść w postaci niekaralności w jednej 
jurysdykcji nie przewyższa negatywnych skutków potencjalnego proce-
su cywilnego w innej jurysdykcji (w domyśle: USA). W opozycji do takich 
jednostronnych działań, utrudniających państwom realizowanie polityki konku-
rencji, Zjednoczone Królestwo wskazywało, że postulowanym sposobem walki  
z naruszeniami prawa konkurencji na skalę międzynarodową jest współpraca 
między państwami oraz ich organami antymonopolowymi i sądami.

Zjednoczone Królestwo podkreśla, że takie jednostronne działania USA, 
mają negatywny wpływ nie tylko bezpośrednio na państwo trzecie, ale także 
na globalny reżim prawa konkurencji. Skuteczność tego globalnego reżimu 
zależy od dwóch aspektów: efektywności egzekucji w poszczególnych pań-
stwach i zacieśniania współpracy międzynarodowej68. Jednostronne działania 
USA przeczą obu. Z jednej strony odbierają państwom możliwość egzekwo-
wania swojego prawa i polityki konkurencji, z drugiej strony ignorują istnieją-
ce płaszczyzny współpracy (np. WTO, International Competition Network). 
Tym samym państwa zamiast w dobrej wierze zmierzać do wspólnie ustalo-
nych celów, zaczynają rywalizować ze sobą nawzajem o egzekwowanie swoich 
praw i realizowanie swoich interesów.

67 Brief amici curiae ws. Empagran, s. 9 – 12 .
68 Brief amici curiae ws. Empagran, s. 9.
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Zagrożenie interesów podmiotów prywatnych

Ostatni punkt węzłowy raczej niż na relacjach między państwami skupia 
się na sytuacji jednostek w postępowaniu toczonym w oparciu o ekstratery-
torialną jurysdykcję. Fakt, że pewne typy jurysdykcji są powszechnie akcep-
towane w prawie międzynarodowym, daje pozwanemu dozę bezpieczeństwa 
i pewności co do tego przez organy jakiego państwa i w oparciu o jakie pra-
wo może być osądzony. Próba ekstraterytorialnego stosowania prawa, dale-
ce tę pewność ogranicza oraz znacząco podnosi ryzyko prowadzenia biznesu 
międzynarodowo.

W poszczególnych jurysdykcjach różnią się choćby zasady postępowania 
dowodowego, zasady podziału kosztów sądowych czy wreszcie katalog dopusz-
czalnych remediów, co ma przecież wpływ na sytuację pozwanego69. Ekstrate-
rytorialne stosowanie prawa przez USA ma nie tylko wymiar publiczny, ale 
też prywatny. Z jednej strony ekstraterytorialność urzeczywistnia się w dzia-
łaniach organów państwa (szczególnie antymonopolowych), z drugiej strony 
oznacza szerokie uznawanie za dopuszczalnych skarg złożonych przez podmio-
ty prywatne niepochodzące z USA w sprawach niepowiązanych terytorialnie  
z USA. W konsekwencji może dojść do nasilenia zjawiska forum shopping czyli 
poszukiwania najkorzystniejszej jurysdykcji dla konkretnego postępowania. 

Zjawisko forum shopping w praktyce brytyjskiej postrzegane jest jako ne-
gatywne, albowiem pozbawia ono państwa możliwości wykonywania jurys-
dykcji w odniesieniu do spraw, w których ta jurysdykcja im przysługuje. Fo-
rum shopping może wpłynąć na podważenie autorytetu suwerennego państwa70. 
Widać więc wyraźnie, że argument dotyczący pozycji podmiotów prywatnych 
zazębia się z argumentem o naruszeniu pozycji państwa poprzez ekstrateryto-
rialne stosowanie prawa

Próba prognozy przyszłych relacji 
Wielkiej Brytanii i UE 

W oparciu o wypracowaną brytyjską praktykę w stosunku do USA, moż-
na podjąć próbę prognozowania, jak będzie wyglądało podejście Zjednoczo-
nego Królestwa już jako państwa nieczłonkowskiego wobec jurysdykcji KE  
i TSUE. Praktyka amerykańskich i unijnych organów jest do siebie zbliżona, 
co uzasadnia zastosowanie takiej analogii. Z biegiem lat zacieśnia się także 

69 Brief amici curiae ws. Kiobel s. 26 – 27; Brief amici curiae ws. Empagran s. 13 – 14. 
70 Brief amici curiae ws. Empagran, s. 6.
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współpraca na linii USA – UE oraz koordynacja działań, a początkowa niechęć 
UE do doktryny skutku nie jest obecnie tak silna. Nie pozwala to stwierdzić, że 
Unia zaaprobuje doktrynę skutku, tym niemniej pokazuje nastawienie instytu-
cji UE i potencjalny kierunek ich działań. 

Ekstrapolacja dotychczasowej praktyki brytyjskiej jest tym bardziej uza-
sadniona, że sprzeciw wobec ekstraterytorialności nie był celowany w Stany 
Zjednoczone, lecz miał charakter generalny. Zostało to podkreślone w Izbie 
Lordów podczas procesu ustawodawczego prowadzącego do uchwalenia The 
British Protection of Trading Interest Act of 1980, cytując: (…) the Bill is not 
anti-American, or indeed anti-anybody (…). Wreszcie sam fakt, że Wielka Bry-
tania równie negatywnie reagowała na unijne działania ekstraterytorialne, jesz-
cze w okresie gdy była państwem członkowskim, pokazuje, że problem jest 
przedmiotowy (w centrum jest ekstraterytorialność), a nie podmiotowy (czyli 
nakierowany na niechęć do USA).

 Niemal wszystkie argumenty brytyjskie zachowują swoją aktualność  
w odniesieniu do ekstraterytorialnego stosowania prawa przez Unię Euro-
pejską – za wyjątkiem argumentu wskazującego na ryzyko forum shopping.  
UE, podobnie jak Stany Zjednoczone, powinna wykazać normę prawa mię-
dzynarodowego, która pozwala na wykonywanie jurysdykcji. O ile w przypad-
ku doktryny jednostki gospodarczej będzie to jurysdykcja terytorialna, o tyle  
w przypadku doktryny wdrożenia porozumienia problemy będą podobne jak 
przy doktrynie skutku. Należy pamiętać, że warunek „wdrażania” rozumia-
ny jest bardzo szeroko, miał bowiem stanowić substytut dla doktryny skutku. 
Wystarczy, aby producenci, którzy zawarli zakazane porozumienie dążyli do 
uzyskania zamówienia na rynku wewnętrznym, nie jest konieczne, aby jedno-
cześnie oferowali swoje towary71. Żadna z zaaprobowanych podstaw jurysdyk-
cji nie będzie więc w tym przypadku wystarczająca. 

W razie gdyby zdecydowano się na wykonywanie takiej jurysdykcji, za-
rzuty o naruszenie zasady suwerennej równości państw i zasady nieingerencji, 
będą podobnie uprawnione jak w przypadku USA. Dodatkowo, Zjednoczone 
Królestwo posiada status persistent objector, który pozwala twierdzić, że norma 
dopuszczająca ekstraterytorialną jurysdykcję (jeśli by istniała), nie jest mu prze-
ciwstawialna i nie musi ono stosować się do tej normy. Status persistent objector 
jest ustalany względem normy prawa międzynarodowego, której sprzeciwia 

71 A. Jurkowska – Gomułka, G. Materna, D. Miąsik, Komentarz do art. 101 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (fragment: Eksterytorialne stosowanie), [w:] Traktat o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90 – 222), red. Kowalik – Bańczyk K., 
Szwarc – Kuczer M., Wróbel A., Warszawa 2012.
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się państwo, a nie względem podmiotu, którego działaniom się sprzeciwia.  
To dalece utrudni instytucjom unijnym egzekwowanie swojego prawa wzglę-
dem Zjednoczonego Królestwa.

Co więcej, wciąż obowiązująca brytyjska ustawa blokująca, nie jest „an-
tyamerykańska”, tym samym będzie mogła w równym stopniu odnosić się 
do działań UE. Przy czym, trzeba mieć na względzie, że przepis pozwalający 
na odzyskiwanie zasądzonych przez sądy państw trzecich kwot jest możliwe  
w odniesieniu do kar wielokrotnych, a takie nie funkcjonują w unijnym pra-
wie konkurencji. Jednakże już blokady w formie utrudniania pozyskiwania 
dowodów na terenie Zjednoczonego Królestwa czy zakazu dostosowania do 
decyzji wydanych przez organy państwa trzeciego będą mogły standardowo 
być stosowane. Oczywiście egzekucja ekstraterytorialnych decyzji i wyroków  
i tak jest zagadnieniem problematycznym. Tym niemniej, taka ustawa brytyj-
ska może całkowicie przekreślić tę możliwość, abstrahując już od praktycznych 
trudności, co wpłynie na skuteczność egzekwowania określonych w Trakta-
tach reguł konkurencji na rynku wewnętrznym.

Równie łatwo odnieść do UE argument wskazujący na osłabienie glo-
balnej egzekwowalności prawa konkurencji. Jego podstawą jest stwierdzenie, 
że każde jednostronne działanie sprzyja fragmentaryzacji międzynarodowego 
porządku. Jedyną drogą umożliwiającą na zachowanie spójności w globalnym 
wdrażaniu reguł konkurencji jest współpraca międzynarodowa oraz zachowa-
nie efektywności egzekucji w poszczególnych państwach. Ekstraterytorialne 
działania UE będą prawdopodobnie traktowane jako osłabienie egzekwowal-
ności w Zjednoczonym Królestwie z jednej strony oraz realizowanie raczej 
własnych, jednostronnych niż wspólnie ustalonych międzynarodowo celów  
z drugiej.

Wyraźnie widać, że ekstraterytorialne stosowanie prawa przez UE może 
wywoływać podobne wątpliwości, jakie wywoływało stosowanie przez USA. 
Nie ma też obecnie żadnych podstaw, aby różnicować te dwie sytuacje. Oczy-
wiście może to zmienić ostateczna umowa o wyjściu z Unii Europejskiej (a nie 
tylko funkcjonująca obecnie umowa, która normuje okres przejściowy72), jak  
i potencjalna umowa o współpracy w dziedzinie prawa konkurencji.

72 Chodzi oczywiście o Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, 
zob.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:22020A0131(01) [dostęp: 
28.06.2020].



103

BREXIT A UNIJNE PRAWO KONKURENCJI ...

Podsumowanie

Ekstraterytorialne stosowanie prawa jest bardzo aktualnym problemem 
prawa międzynarodowego i kwestii jurysdykcyjnych. Problem ten przejawia się 
w wielu dziedzinach prawa, ale szczególnie intensywnie w prawie konkurencji 
z powodu gospodarczych uwarunkowań współczesnego handlu. Bez wątpienia 
nowe wyzwania dla ekstraterytorialności niesie Brexit. Dotychczasowe pań-
stwo członkowskie znajdzie się bowiem poza granicami UE ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. Sieć powiązań gospodarczych nie zostanie z dnia na dzień 
przecięta, lecz podmioty zaczną funkcjonować w dwóch różnych systemach 
prawnych, które dodatkowo mają odmienne podejście do jurysdykcji.

Zjednoczone Królestwo stanie przed wyzwaniem ukształtowania stosun-
ków z innymi państwami dotyczących praw konkurencji na nowo. Popularną 
metodą jest zawieranie dedykowanych umów o współpracę, UE jest obecnie 
stroną 46 takich umów (ogólnych bądź specyficznych)73, USA też zawarło 
umowy z kluczowymi partnerami. Jednakże, znaczenia tych umów nie nale-
ży przeceniać. Normują one umownie wymóg comity i zasady przekazywania 
informacji, ale nie wpływają na to, że dany porządek regulacyjny przestanie 
stosować swoje prawo ekstraterytorialnie. Z tych też powodów nie należy po-
tencjalnych umów, które mogą zostać zawarte przez Zjednoczone Królestwo 
w przyszłości traktować jako jedynej czy nawet najważniejszej determinanty 
kształtu stosunków. 

Skoro więc nie należy odwoływać się do umów jako decydującego czyn-
nika, to warto oprzeć się na dotychczasowej praktyce brytyjskiej w odniesieniu 
do ekstraterytorialności. Jest to praktyka spójna i długotrwała. Zmieniać mogą 
się środki jej wdrażania, nie zmieniały się jednak od wielu lat przekonania 
leżące u jej fundamentów. Te zaś przekonania, w połączeniu z kierunkiem 
rozwoju ekstraterytorialnego stosowania prawa przez Unię Europejską, prowa-
dzą do wniosku, że konflikt jest wysoce prawdopodobny, a sposób reagowania 
na jego zaistnienie ze strony Zjednoczonego Królestwa może być bardzo po-
dobny do bogato udokumentowanej, dotychczasowej praktyki wobec Stanów 
Zjednoczonych.

Kształt post-Brexitowych relacji będzie nowym rozdziałem dla ekstrate-
rytorialnego stosowania prawa unijnego, przede wszystkim dlatego, że dotych-
czas UE nie była konfrontowana z podobnym sprzeciwem i nie musiała reago-
wać w swoich działaniach na taki sprzeciw. Bez wątpienia może wpłynąć to na 

73 Zob.: Bilateral relations on competition issues, https://ec.europa.eu/competition/inter-
national/bilateral/ [dostęp: 28.06.2020].
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sposób uzasadniania unijnej jurysdykcji w wyrokach i decyzjach, może także 
zaowocować zmianą obecnego podejścia lub wykształceniem się nowego. Naj-
nowsze dane gospodarcze pokazują, że ilości importu oraz eksportu w relacjach 
Zjednoczone Królestwo – UE jest znacząco wyższa niż na linii Zjednoczone 
Królestwo - USA74. Tym samym i bodziec do ukształtowania post-Brexito-
wych relacji jest dużo silniejszy.
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Abstrakt: Niniejsze wystąpienie ma na celu przybliżyć kwestie związane z mię-
dzynarodowym prawem prywatnym w ujęciu stosunków prawnych 
występujących między podmiotami prawa prywatnego pozostającymi 
pod reżimami prawa prywatnego krajowego, Unii Europejskiej oraz 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  
Z chwilą upływu rocznego terminu okresu przejściowego Wielka Brytania 
stanie się państwem trzecim względem Unii Europejskiej oraz państw 
członkowskich. Jednakże przed oficjalnym ogłoszeniem wystąpienia ze 
Wspólnoty, Zjednoczone Królestwo stało się stroną Konwencji o jurysdykcji 
i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych                         
i  handlowych z dn. 21 grudnia 2007 r. zawartej w Lugano (Dz. Urz. UE L 
339). Zgodnie z art. 1 ust. 2 konwencji określone kategorie spraw cywilnych 
i handlowych zostały wykluczone z jej obowiązywania. W referowanym 
przedmiocie wystąpienia zostaną poruszone wyłącznie kategorie spraw 
cywilnych w ujęciu materialnym a także istotne kwestie związane  
z procedurą cywilną, ukierunkowane na realizację ochrony prawnej 
w sprawach cywilnych o charakterze kolizyjnym.

Słowa kluczowe: Brexit, Prawo kolizyjne, Majątkowe stosunki prywatnoprawne, 
Irlandia Północna

Abstract: This presentation aims to present the issues related to private international 
law in terms of legal relations between private law entities operating 
under the regimes of private national law, the European Union and the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. At the end of 



110

KAROL MIERZYŃSKI

the one-year transition period, the United Kingdom will become a third 
country to the European Union and its Member States. However, before 
the official announcement of the withdrawal from the Community, the 
United Kingdom became a party to the Convention on Jurisdiction and 
the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial 
Matters of December 21, 2007 concluded in Lugano (Journal of Laws UE 
L 339). According to Art. 1 clause 2 of the Convention, certain categories 
of civil and commercial matters were excluded from its application. Only 
the categories of civil cases in substantive terms, as well as important 
issues related to the civil procedure, aimed at the implementation of legal 
protection in civil cases of a conflict-of-law nature, will be discussed in the 
discussed subject of the speech.

Keywords: Brexit, conflict-of-law rules, Property private law relations, Northern 
Ireland

Wprowadzenie

Referendum z dnia 23 czerwca 2016 r. ostatecznie przesądziło  
o członkostwie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej1 w grupie państw tworzących Unię Europejską. Polityczne pertur-
bacje związane ułożeniem wzajemnych stosunków między stronami, groziły 
widmem zastosowania art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej2, czyli wy-
stąpienia bez zawierania umowy na skutek upłynięcia dwuletniego terminu od 
chwili notyfikacji przez państwo członkowskie decyzji o wystąpieniu. Osta-
tecznie zostało zawarte porozumienie w sprawie wystąpienia i Zjednoczonego 
Królestwa z Unii Europejskiej oraz deklaracji politycznej, które weszły w życie 
1 lutego 2020 r.3 Od tej pory rozpoczął się okres przejściowy, który ma się przy-
czynić do wypracowania ambitnego i uczciwego partnerstwa na przyszłość4.

Ze względu na dominującą pozycję prawa, jako mechanizmu oddziaływania 

1 Dalej: Zjednoczone Królestwo.
2 Traktat o Unii Europejskiej (Wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 202 z 7.6.2016; 
dalej: TUE.
3 Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community z 12.11.2019 
r. Dz. Urz. UE 2019/CI 384 1/01.
4 Za: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-

-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_pl [dostęp z dnia: 27.6.2020 r.].
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społecznego, a jednocześnie uzależnionego od impulsów natury politycznej, 
ekonomicznej oraz społecznej5, prawne unormowanie wzajemnych relacji jest 
kluczowe dla budowania partnerstwa między państwem trzecim – Zjednoczo-
nym Królestwem oraz Unią Europejską. Ponadto należy zwrócić uwagę na 
kwestie związane procesem integracyjnym, który jest wpisany w istnienie po-
nadnarodowej organizacji międzynarodowej. Wystąpienie państwa członkow-
skiego stanowi swoiste „tąpnięcie” w ramach polityk harmonizujących, które 
Unia realizuje, szczególnie w zakresie gospodarczym oraz tworzenia przestrzeni 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości6. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa to 
nie tylko, utrudnienia obrocie gospodarczym, ale również zmiany w reżimie 
prawnym stosunków prywatnoprawnych o charakterze niemajątkowym. Obie 
kategorie stosunków prawnych, podlegają aksjologicznemu uzasadnieniu, jako 
bezpieczeństwa obrotu oraz pewności prawa, a obowiązek zapewnienia ich po-
szanowania zarówno spoczywa na państwach trzecich względem Unii Europej-
skiej oraz na państwach członkowskich. 

W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona problematyka związana 
szczególnie z zagadnieniami kolizji praw oraz wyboru prawa w stosunkach 
między podmiotami krajowymi a podmiotami zagranicznymi, co odpowia-
da zakresowi normowania gałęzi prawa prywatnego międzynarodowego,  
a w common law odpowiada conlict of laws. Ponadto zostanie przedstawiona 
ocena regulacji związanych z właściwością, uznawaniem oraz egzekwowaniem 
orzeczeń sądowych z zakresu prawa prywatnego. W kontekście omawianych 
zmian zostaną przedstawione kwestie związane z dziedziną publicznego prawa 
międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

Relacje między Unią Europejską  
a Zjednoczonym Królestwem  
w tworzeniu norm kolizyjnych

Wypowiedzenie członkostwa przez rząd Zjednoczonego Królestwa za-
kończonego wystąpieniem z Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowej 
o szczególnym reżimie prawnym, przyczyniło się do wzrostu znaczenia kwestii 
w sferze tworzenia norm kolizyjnych o zakresie zastosowania do stosunków 

5 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, Poznań, 2001 
s. 124.
6 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa, 2014 s. 493, 565.
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prywatnoprawnych, w których jedną ze stron jest element zagraniczny7.  
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na rolę Unii Europejskiej jako 
podmiotu, nadającym impulsy prawotwórcze, a następnie zakresu zastosowania 
norm kolizyjnych w ujęciu „szerokim” prawa prywatnego międzynarodowego. 

W doktrynie prawa międzynarodowego publicznego, a także utrwalonych 
zwyczajach prawnych oraz uznanych aktach prawa publicznego międzynaro-
dowego, podstawowym podmiotem stosunków prawnych jest państwo8. Pań-
stwo posiada podmiotowość prawną, która wynika wprost z norm prawa mię-
dzynarodowego, którą wyraża zasada suwerenności. Kompetencja państwa do 
suwerennego władztwa wpływa na zdolność prawną państwa, która przekłada 
się na zdolność podmiotu do działania – wywoływania skutków w dziedzinie 
prawa międzynarodowego, do których należy zaliczyć przede wszystkim zdol-
ność do: samostanowienia, kontraktową, legacyjną oraz „sądową”9. 

Za osobny podmiot prawa międzynarodowego są uznawane organizacje 
międzynarodowe (międzyrządowe), które powstają na mocy umów między-
narodowych, które nadają im w zależności od treści określone uprawnienia 
i obowiązki zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i na płaszczyźnie 
wewnętrznej relacji między państwami. Organizacje międzynarodowe, na 
mocy traktatów, mogą uzyskiwać określone kompetencje na mocy uznania 
państw, głównie celem efektywnego wykonywania postanowień traktatowych 
oraz funkcji, do których realizacji została powołana10. Podobnie Unia Euro-
pejska, której podstawy funkcjonowania zostały ustanowione na podstawie 
umów międzynarodowych na zasadzie kompetencji przyznanych przez pań-
stwa członkowskie – strony traktatów zgodnie z art. 5 ust. 2 TUE w zw. art. 
2 – 4 i art. 6 TFUE11. 

 Art. 47 TUE implicite wskazuje na osobowość prawną Unii Europej-
skiej, co przekłada się podmiotowość wyrażaną przez przymioty, odpowiada-
jące zdolności prawnej i zdolności do działania podmiotów prawa międzyna-
rodowego. Szczególny charakter organizacyjny Unii Europejskiej, wynikający  

7 J. Ungerer, Consequences of Brexit for European Private International Law, "Europe-
an Papers" 2019, vol. 4, No. 1, s. 395; S. Witty, The Legal Consequences of Brexit, Harvard 
Law School Forum on Corporate Governance, https://corpgov.law.harvard.edu/2016/06/27/ 
the-legal-consequences-of-brexit [dostęp: 0 7.7.2020].
8 K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, 2017, s. 14.; W. Gó-
ralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa, 2009 s. 118.
9 Należy przez to rozumieć, że podmiot prawa międzynarodowego może być pociągnię-
ty do odpowiedzialności za szkody spowodowane swoją działalnością (ius standi).
10 Opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11.4.1949 r., 
[w:] International Court of Justice. Reports. s. 178-179.
11 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE 
C 326 , 26.10.2012 r. dalej: TFUE.
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z treści postanowień traktatów, jako organizacji ponadnarodowej oraz inte-
gracyjnej, uzasadnia konieczność pierwszeństwa aktów prawnych stanowio-
nych przez Unię względem prawodawstwa krajowego państw członkowskich  
w zakresie jej kompetencji wyłącznych, kompetencji dzielonych oraz działa-
niach wspierających, koordynujących lub uzupełniających co zostaje potwier-
dzone w utrwalonym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej12. Źródła prawa Unii Europejskiej obejmują następujące kategorie aktów: 
prawa pierwotnego (aktów stworzonych bezpośrednio przez państwa) oraz 
prawa wtórnego (aktów prawnych tworzonych przez instytucje Unii zgodnie 
z art. 288 TFUE). 

Do źródeł prawa Unii są również zaliczane umowy międzynarodowe, któ-
re są zawierane na podstawie upoważnień traktatowych. Zgodnie art. 216 ust. 
1 TFUE Unia Europejska posiada kompetencję do zawierania umów między-
narodowych z państwami trzecimi lub innymi organizacjami międzynarodo-
wymi w zakresie: 1) przewidzianym przez Traktaty lub inny prawnie wiążący 
akt Unii; 2) zawarcie umowy niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk Unii, 
jednego z celów, o których mowa w Traktatach; 3) umowa wpływa na wspól-
ne zasady lub zmianę ich zakresu13. Zakres kompetencji jest taki sam, jak przy 
stanowieniu aktów prawa wtórnego. Zgodnie z art. 216 ust. 2 TFUE umowy 
zawarte przez Unię wiążą zarówno instytucję Unii jak i państwa członkowskie. 
Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii, nadaje mu status państwa trze-
ciego wobec organizacji, lecz w myśl postanowień umowy o wystąpieniu oraz 
deklaracji towarzyszących, przyszłe stosunki mają być ułożone sposób partner-
ski, co stanowi swoistą podstawę przyszłych rozstrzygnięć prawodawcy. 

Doktryna prawa prywatnego międzynarodowego przyjmuje za sposób 
unormowania norm kolizyjnych w ustawodawstwie krajowym w przeciwień-
stwie do zawarcia umowy międzynarodowej zawierającej uniwersalne zasady 
rozstrzygania konfliktu norm14. Jeżeli przedmiotem ustawy jest pośrednie 
unormowanie norm usuwania kolizji między systemami prawnymi w stosun-
kach z elementem obcym, to wówczas można mówić o prawie prywatnym mię-
dzynarodowym w znaczeniu węższym. Jeżeli ustawodawca dodatkowo normu-
je kwestie jurysdykcyjne, czyli związane z właściwością sądów co do orzekania  
w sprawach z elementem zagranicznym oraz zagadnienia związane z uznawaniem 

12 Modelowe orzeczenie TSUE w sprawie 26/62 van Gend & Loos z dn. 5.2.1963 r.
13 Implementacja orzeczeń ERTA, rozstrzygnięcie modelowe wyr. z dn. 31.3.1971 r.  
w sprawie 22/70 Komisja przeciwko Radzie.
14 K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe ..., s. 5; M. Pazdan (red.), System 
Prawa Prywatnego. Prawo Prywatne Międzynarodowe. Tom 20A, Warszawa 2014, s. 13-14.
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orzeczeń sądów obcych oraz ich egzekwowania, wówczas przedmiot regulacji 
prawnej obejmuje szeroki zakres prawa prywatnego międzynarodowego. Na-
tomiast najszersze ujęcie obejmuje poza regulacją pośrednią norm kolizyjnych 
i norm jurysdykcyjnych, normy merytoryczne odnoszące się do kwestii po-
zycji prawnej cudzoziemców i obywatelstwa. W ujęciach szerszych źródłem 
prawa kolizyjnego oprócz regulacji prawa wewnętrznego bierze się pod uwagę 
normy wynikające z aktów normatywnych pochodzenia międzynarodowego 
(multilateralne i bilateralne umowy międzynarodowe oraz międzynarodowej 
uniformizacji zwyczajów)15.

Omawiane rozróżnienie jest istotne z punktu widzenia rozbieżności mię-
dzy zakresami normowania konfliktu norm zarówno w systemu prawa konty-
nentalnego jak i systemu common law, z czego ten ostatni posługuje się ujęciem 
konfliktem norm w sposób szeroki. Ze względu wystąpienie sprawy z elemen-
tem obcym, sąd angielski, jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana polubownie, 
musi rozstrzygnąć wstępnie o następujących kwestiach: właściwości jurysdyk-
cyjnej (ocena, czy sądowi przysługuje kompetencja do rozstrzygania w danej 
sprawie), wyborze prawa (ustalenia właściwego prawa krajowego do orzekania 
o uprawnieniach i obowiązkach ze względu na naturę stosunku prawnego), 
uznania i przyjęcia do wykonania wyroku państwa obcego (w sprawach, gdy 
zostało wydane orzeczenie za granicą)16.

Rozgraniczenie sfer działania prawa różnych państw we wzajemnych sto-
sunki o naturze prywatnoprawnej między podmiotami zagranicznymi tzw. ele-
mentem obcym, są przedmiotem norm prawa prywatnego międzynarodowego, 
a następuje to wówczas, gdy stosunek nie jest zamknięty w obrębie jednego 
państwa17. Ponadto za stosunek z elementem obcym należy również uznać 
zdarzenie, które nastąpiło na terenie obowiązywania prawa państwa ob-
cego18. W tych sprawach znajdują zastosowania krajowe ustawy kolizyjne,  
a także postanowienia umów międzynarodowych z zakresu rozwiązywania 
konfliktów norm, które mogą w dwojaki sposób normować ich rozwiązywanie:  
1) unifikacja regulacji krajowych przez umowę międzynarodową o tym sa-
mym przedmiocie regulacji, w taki sposób, aby kolizje norm nie powstały lub  
2) unifikacja reguł prawa kolizyjnego państw-stron umowy międzynarodo-
wej w taki sposób, aby w przypadku konfliktu obowiązywania norm, mogło 

15 K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe ..., s.5; M. Pazdan (red.), System 
Prawa Prywatnego. Prawo Prywatne Międzynarodowe ..., s. 10-11.
16 A. J. Mayss, Principles of Conflict of Laws, London 1999, s. 1-3.
17 K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe ..., s. 7; M. Pazdan (red.), System 
Prawa Prywatnego. Prawo Prywatne Międzynarodowe ..., s. 16-17.
18 A. J. Mayss, Principles of Conflict of Laws..., s. 1
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powstać takie same rozstrzygnięcie. Zasadniczym z punktu rozwiązywania 
kolizji norm, nie zależnie od systemu normowania prawa prywatnego mię-
dzynarodowego, są kategorie łączników, czyli kategorii okoliczności umożli-
wiających wybór odpowiedniego prawa lecz nie determinujących zastosowania 
określonych norm danego systemu, jak w przypadku łącznika lex situs – dla 
nieruchomości, norma sformułowana przy wykorzystaniu takiego łącznika 
bezpośrednio wskazuje statut dla miejsca położenia nieruchomości będącej 
przedmiotem stosunku z elementem obcym. 

Kolejną kluczową kwestią w konflikcie norm, jest ustalenie prawa oso-
bowego stron stosunku prawnego. W systemie common law podstawą usta-
lenia więzi z systemem prawnym jest status domicylu, natomiast systemy 
kontynentalne przyjmują więź obywatelstwa jako podstawy ustalenia forum19.  
W niektórych sytuacjach może okazać się, że statut państwa obcego jest wła-
ściwy do rozstrzygnięcia, a w szczególności może mieć to miejsce ze względu 
na dwa podstawowe czynniki: sprawiedliwość (zastosowanie przepisów statutu 
państwa obcego przez sąd krajowy przyczyni się do wydania aksjologicznie 
sprawiedliwej decyzji oraz zrealizuje interesy stron20) oraz wzajemna kurtu-
azja (dostosowanie decyzji sądu orzekającego, do rozwiązań przewidzianych  
w statucie państwa zagranicznego, jako forma ochrony interesu tegoż państwa 
oraz ekspektatywy działania wzajemnego21). Obie formy wykorzystania prawa 
obcego, mogą zostać ograniczone przez klauzulę porządku publicznego (pu-
blic policy), którą w systemie common law trudno jednoznacznie zdefiniować 
lecz można ocenić poprzez pryzmat wartości tj.: sprawiedliwość (justice), od-
powiedniości (decency) oraz ocenę stosunku prawnego przez pryzmat statutu 
obcego22.

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej kształtuje ko-
nieczność ukształtowania wzajemnych stosunków z zakresu prawnego obrotu 
zagranicznego. Działania integracyjne Unii Europejskiej, polegające na zapew-
nieniu swobody przepływu osób, kapitału i usług wpłynęło na wzrost sytuacji 
związanych więcej niż z jednym obszarem prawnym (sytuacjami z elementem 
obcym)23. Jak wskazano wcześniej każde państwo ma własny system norm 

19 K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe ..., s.114; M. Pazdan (red.), Sys-
tem Prawa Prywatnego. Prawo Prywatne Międzynarodowe ..., s. 219; A. J. Mayss, Principles of 
Conflict of Laws ..., s. 4
20 Wyr. In re Bonacina (1912) 2 Ch 394 (English Court of Appeal).
21 Wyr. Travers v. Holley (1953) P. 246 (English Court of Appeal).
22 A. J. Mayss, Principles of Conflict of Laws, s.7
23 M. Pazdan (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo Prywatne Międzynarodowe ...,  
s. 16-17. 
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kolizyjnych, tak samo państwa członkowskie Unii Europejskiej, tak samo pań-
stwa trzecie względem Unii, w tym Zjednoczone Królestwo. Przestrzeń Wol-
ności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, jako segment działania Unii zgodnie 
z art. 3 ust. 2 TUE oraz art. 81 TFUE umożliwiła częściową harmonizację 
transgranicznych postępowań z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Po-
dobnie kluczowym, ze względu płynności obrotu jest obowiązywanie ujedno-
liconych reguł kolizyjnych, unormowanych w umowach międzynarodowych. 
Normy kolizyjne jako prawo wewnętrzne państwa, tym przypadku przyczyni 
się do zwiększenia w obrocie udziału prawa angielskiego24.

Majątkowe stosunki prywatnoprawne  
jako przedmiot regulacji norm kolizyjnych  
między Unią Europejską  
a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii  
i Irlandii Północnej

Jak wspomniano na wprowadzeniu, dla potrzeb niniejszej pracy zostało 
przyjęte rozróżnienie stosunków prywatnoprawnych ze względu na przedmiot 
stosunku prawnego. W kontekście kolizji norm prawnych za prywatnoprawne 
stosunki majątkowe należy uznać stosunki z zakresu prawa cywilnego (szcze-
gólnie z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań: kontraktowych i deliktowych 
oraz prawa spadkowego). Do tej grupy stosunków prawnych zalicza się rów-
nież gałęzie prawa podlegające cywilnoprawnej metodzie regulacji, a w szcze-
gólności: prawo handlowe i prawo pracy. Dziedzina stosunków prawnych, 
których przedmiotem są dobra niemajątkowe, obejmuje się przede wszystkim 
stosunki prawa rodzinnego zwłaszcza: prawo małżeńskie, prawo relacji mię-
dzy rodzicami a dziećmi, prawo opiekuńcze. Kwestie powiązane z doniosłością 
konfliktu norm w prawie prywatnym dotyczących problematyki prawa rodzin-
nego, opiekuńczego i stanu zostaną omówione w następnym segmencie pracy.

Zgodnie z postanowieniami umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Kró-
lestwa z Unii Europejskiej, zawartymi w Tytule VI (art. 66 - 69) regulacje 
unijne zachowują swoje obowiązywanie w obszarze prawnym Zjednoczonego 
Królestwa w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych 
do czasu zakończenia okresu przejściowego, ustalonego zgodnie z art. 126, na 
dzień 31 grudnia 2020 r. W ustawodawstwie krajowym jako podstawowym 

24 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej ..., s. 565, 599-603; A. Al.-Nue-
mat, A Nawafleh, Brexit, Arbitration and Private International Law, "Journal of Politics and Law, 
Canadian Center of Science and Eductation" 2017, vol. 10, no. 5, s. 116, 120.
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źródle prawa kolizyjnego, Zjednoczone Królestwo, przyjęło nowelizację aktów 
prawnych: The Civil Jurisdiction and Judgements25, The Law Applicable to Con-
tractual Obligations and Non-contractual Obligations26. Nowelizacja pierwszej  
z ustaw, dotyczącej właściwości sądów cywilnych oraz uznawania i wykonywa-
nia orzeczeń w sprawach cywilnych, z chwilą upłynięcia okresu przejściowego, 
Zjednoczone Królestwo przestanie być stroną Konwencji Brukselskiej27 oraz 
Konwencji z Lugano28. Ze względu na rozwiązanie traktatów, których strona-
mi były zarówno Unia Europejska, jak i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego 
Handlu (EFTA), jako środek do realizacji kwestii związanych z wyborem ju-
rysdykcji oraz uznawaniem i wykonywaniem orzeczeń w sprawach cywilnych 
i handlowych, została wybrana Konwencja Haska z 2005 r.29 Druga noweliza-
cja, obejmująca problematykę zastosowania prawa właściwego do zobowiązań 
pochodzących z kontraktów oraz deliktów, polega na nowelizacji postanowień 
rozporządzeń Rzym I oraz Rzym II dostosowaniu do potrzeb prawa krajowe-
go po zakończeniu okresu przejściowego, na skutek wystąpienia z Konwencji 
rzymskiej z 1980 r.30

Regułą zastosowania angielskiego prawa kolizyjnego są sytuacje, w któ-
rych nie występują właściwe regulacje normujące reguły konfliktu norm albo 
sytuacje wystąpiły przez uzyskaniem przez akt mocy obowiązującej31. Według 
przedstawionych aktów prawnych, nowymi regułami rozwiązywania sporów 
kolizyjnych zarówno w zakresie wyboru sądu oraz prawa będą Konwencja Ha-
ska z 2005 r. oraz odpowiednio dostosowane rozporządzenia Rzym I i Rzym II. 
Reżim konwencji brukselskiej, został uchylony poprzez utratę obowiązywania 
aquis na skutek wystąpienia z Unii Europejskiej. W ocenie doktryny zostało  
 

25 The Civil Jurisdiction and Judgements (Amendment) (EU Exit) Regulations, 2019, 
No. 479
26 The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-contractual Obligations 
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, 2019 No. 834.
27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z dn. 
12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania  
w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE 351/12.
28 Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra-
wach cywilnych i handlowych z dnia 21.12.2007 r., Dz. Urz. UE 339/07.
29 Konwencja z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu  
Dz. Urz. UE 2014/0021.
30 Konwencja z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umow-
nych otwarta do podpisu w Rzymie 80/934/EEC, Dz. Urz. UE. 347/07; Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 
umownych (Rzym I) Dz. Urz. UE 177/08; Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań po-
zaumownych, Dz. Urz. UE 199/07.
31 Wyrok C-135/15 z dn. 18.10. 2016 r. Republik Griechenland v. Grigorios Nikiforidis.
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to przyjęte entuzjastycznie, ponieważ wskazywano na ograniczający charakter 
postanowień rzeczonej konwencji32.

Reżim brukselski, jest regulacją odnowioną i rozszerzoną wobec nowych 
państw członkowskich przyjętą na podstawie Konwencji Brukselskiej zawar-
tej w dniu 27 września 1968 r. o tym samym przedmiocie, jeszcze za czasów 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Pomimo faktycznego zastąpienia star-
szej konwencji przez państwa członkowskie, wszelkie spory powstałe na ich 
gruncie podlegają orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Unormowania konwencji brukselskiej z 2012 r. przyczyniły się do obniżenia 
spójności systemu reguł kolizyjnych, poprzez akcentowanie konieczności sto-
sowania partykularnych, krajowych unormowań prawa prywatnego między-
narodowego oraz braku zastosowania do osób trzecich, a nie mających miejsca 
domicylu na terenie Unii Europejskiej33. 

Konwencja z Lugano, w podobny sposób jak konwencja bruksel-
ska z 2012 r., normuje reguły rozwiązywania konfliktów jurysdykcyjnych  
w sprawach cywilnych i handlowych między państwami członkowskimi Unii 
oraz EFTA. Na etapie negocjacji związanych z umową o wystąpieniu, Zjedno-
czone Królestwo, zgłaszało zainteresowanie przystąpienia do reżimu prawnego 
konwencji lugańskiej34, ostatecznie zgodnie z memorandum przedłożonym do 
nowelizacji ustawy The Civil Jurisdiciton et al. zostały przyjęte regulacje zawar-
te w Konwencji Haskiej z 2005 r. Główną przyczyną wybrania tej drogi była 
konieczność ponownego przystąpienia do EFTA, po tym jak wcześniej Zjed-
noczone Królestwo opuściło jej szeregi celem przyłączenia się do ówczesnych 
Wspólnot Europejskich. Ponadto jurysdykcyjnie sprawy kolizyjne, które po-
wstaną na gruncie tej konwencji, podobnie jak w reżimie brukselskim, będą 
podlegać właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co pomi-
mo nawet ograniczonej jurysdykcji, uniemożliwiałoby uwolnienie się od od-
działywania Trybunału35. Ostatecznie wybór Konwencji Haskiej o umowach 
dotyczących właściwości sądu w sprawach cywilnych i handlowych odpowiada 
potrzebom orzekania w sprawach prywatnomiędzynarodowym opartym za za-
sadzie wyboru sądu, co stanowi najkorzystniejszy wybór dla sądów brytyjskich, 

32 A. Gridel, The consequences of withdrawal from European Union on the English conflict 
of laws (Brexit and the conflict of laws), [w:] Revue de droit international d’Assas no 1 2018, Paris, 
s. 518.
33 Art. 6(1) Konwencji Brukselskiej I z 2012 r. ; A. Gridel, The consequences of withdraw-
al from European Union …, s. 512-513.
34 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, 12.7.2018, 
assests.publishing.service.gov.uk. par. 146-147.
35 J. Ungerer, Consequences of Brexit for European Private International Law ...,  
s. 399-400.
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w stosunku do regulacji krajowych oraz wcześniej wspomnianym regulacjom 
międzynarodowym.

Prawo kolizyjne dotyczące zobowiązań umownych oraz pozaumownych, 
zgodnie z postanowieniami nowelizacji zostanie unormowane na podstawie 
Rozporządzeń Rzym I oraz Rzym II, przy czym Zjednoczone Królestwo wy-
powie Konwencję Rzymską z 1980 r. Omawiane zachowanie należy wiązać,  
z tym że postanowienia rozporządzeń rzymskich mają charakter norm uniwer-
salnych oraz nie wykluczają obowiązywania wobec państwa trzeciego36. Wy-
powiedzenie Konwencji Rzymskiej, która wobec rozporządzeń stanowi, akt 
prawnie nadrzędny, lecz pozostaje nieaktualna co ich postanowień, normują-
cych obrót prawny z elementem obcym, co umożliwia wyłączne uregulowa-
nie kolizji praw za pomocą uniwersalnych zasad wynikających z rozporządzeń. 
Przyjęcie takiego rozstrzygnięcia ułatwi rozwiązywanie konfliktów norm, po-
nieważ unormowanie norm kolizyjnych występujących w systemie common 
law z zakresu zobowiązań umownych i pozaumownych (w szczególności torts), 
jest dość nie jasne i może przysporzyć wielu problemów w obrocie prawnym37.

Niemajątkowe stosunki prywatnoprawne  
jako przedmiot regulacji norm kolizyjnych  
między Unią Europejską  
a Zjednoczonym Królestwem.

Przyjęta Konwencja Haska o umowach dotyczących właściwości sądu, 
zgodnie z art. 2 ust. 2 nie ma zastosowania w szczególności do spraw z zakresu 
stanu cywilnego, obowiązków alimentacyjnych, spraw rodzinnych, małżeń-
skich i spadkowych oraz spraw związanych z bytem podmiotów gospodar-
czych38. Prawo prywatne międzynarodowe normujące konflikty norm pozo-
staje wciąż gestii systemu prawa wewnętrznego, natomiast w ramach regulacji 
wystąpienia z Unii została przyjęta nowelizacja w przedmiocie właściwości są-
dów w sprawach cywilnych i rodzinnych The Civil Jurisdiction and Judgements 
(Civil and Family)39.

O ile w przypadku regulacji kolizyjnej w sprawach cywilnych i handlo-
wych, przyjęto rozwiązania umożliwiające usprawnienie obrotu prawnego, 

36 M. Sonnentag, Konsequenzen des Brexits, Tubingen: Mohr Siebek 2017, s. 46.
37 A. Gridel, The consequences of withdrawal from European Union …, s. 514-515.
38 Art. 2 ust. 2 lit. a-d, e, m, Konwencji Haskiej o umowach dotyczących właściwości 
sądu.
39 The Civil Juridsidiction and Judgements (Civil and Family)(Amendment)(EU Exit) 
Regulations 2019, 2019 No.1338.
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natomiast w kwestiach związanych z regulacją właściwości sądów w sprawach 
rodzinnych oraz kwestii związanych z poszczególnymi segmentami tej gałęzi 
prawa zostało oddane regulacji wewnętrznego porządku prawa kolizyjnego, 
poprzez wygaśnięcie rozporządzeń: Nr 1215/2012 tzw. konwencji brukselskiej 
(Bruksela Ia), Nr 2201/2003 (Bruksela IIa), Nr 4/2009 (Rozporządzenie Ali-
mentacyjne)40. W ich miejsce zostaną przyjęte unormowania Konwencji Ha-
skich odpowiednio: Konwencji z 19 października 1996 r. oraz z 23 listopada 
2007 r.41 a w pozostałym zakresie zostaną wprowadzone regulacje zamieszczo-
ne we wspomnianej nowelizacji.

Unormowanie spraw zarówno rodzinnych, jak i wyżej wymienionych 
kategorii w regulacjach, o przeważającym udziale w prawodawstwie wewnętrz-
nym, zarówno rozstrzygając o konfliktach w przedmiocie właściwości sądów 
oraz kolizjach między normami systemów praw państw uczestników stosun-
ków prawnych. O ile w kwestiach prawa prywatnego, wypracowanymi pod 
rządami common law, kluczowym pozostawała konieczność usprawnienia ob-
rotu prywatnego z elementem obcym, czego przykładem jest uznanie imple-
mentacji rozporządzeń Rzym I i II za element prawa krajowego przy rozstrzy-
ganiu konfliktów związanych z odpowiedzialnością umowną i pozaumowną42. 
Natomiast w kwestiach przedmiotowych, które zostały częściowo unormowa-
ne w wewnętrznym prawie stanowionym lub w utrwalonych zwyczajach dla 
postępowania w sprawie konfliktów norm, uzupełnienie ich regulacjami unij-
nymi nadawało im usprawnienie obrotu prawnego z wyłączeniem kwestii np. 
prawa nieruchomości czy prawa spadkowego. 

Zakończenie

Okres przejściowy zgodnie z umową wystąpienia Zjednoczonego Kró-
lestwa z Unii Europejskiej, który kończy się 31 grudnia 2020 r., w którego 
okresie istotnym jest przyjęcie określonych rozwiązań prawnych w przedmio-
cie materii zawartych w umowie. Kluczowymi aktami dla unormowania zasad 

40 Rozporządzenie Rady Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurys-
dykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach do-
tyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz. 
Urz. UE 338/2003; Rozporządzenie Rady Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie 
zobowiązań alimentacyjnych, Dz. Urz. UE 7/2009.
41 Konwencja z dnia 19 października 1996 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 
uznawania i wykonywania orzeczeń i współpracy w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej 
oraz środków ochrony dzieci; Konwencja z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie międzynarodo-
wego odzyskiwania środków na dziecko oraz innych form alimentacji.
42 A. J. Mayss, Principles of Conflict of Laws ..., s. 134, 154.
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rozwiązywania kolizji norm prawa prywatnego są nowelizacje ustaw: The Civil 
Jurisdiction and Judgements, The Civil Jurisdiction and Judgements (Civil and 
Family), The Law Applicable to Contractual Obligations and Non-contractual 
Obligations. W treści niniejszych aktów dodatkowo wskazano postulat o przy-
stąpieniu do konwencji międzynarodowych normujących uniwersalne reguły 
rozwiązywania konfliktów norm, mających zastosowanie do stosunku prawne-
go stron różnego pochodzenia.

Z teoretycznoprawnego punktu widzenia, omawiane regulacje przedsta-
wiają szerokie ujęcie prywatnego prawa międzynarodowego, którego przed-
miot obejmuje nie tylko reguły doboru prawa właściwego do stosunku praw-
nego, ale również decydują o właściwości sądów i organów egzekucyjnych  
w sprawach transgranicznych. W ujęciu praktyki kwestie kolizyjne, przyczynią 
się do wzrostu udziału prawa angielskiego w obrocie prawnym, ze względu 
na ukształtowanie kierunków rozwiązywania konfliktu norm. Rozstrzygnięcie 
o zastosowaniu właściwego prawa, będzie spoczywać na organie właściwym 
(sądzie) do wniesienia właściwej skargi (pozwu), a decyzja, nie będzie pole-
gała na zastosowaniu właściwej normy merytorycznej, lecz na wyborze prawa 
materialnego, odpowiedniego ze względu na naturę stosunku prawnego oraz 
wskazaniu kompetentnego organu, który może tę normę zastosować oraz wy-
egzekwować jej realizację. 

W ocenie do regulacji kolizyjnych, rozwiązania przyjęte w stosunkach  
z elementem obcym, których przedmiotem są sprawy cywilne i handlowe, 
miały jak najbardziej zastąpić obowiązującą, nieefektywną Konwencję Bruk-
selską oraz zapewnić swobodę i przestrzeń orzekania dla sądów brytyjskich, 
wybór aktu normatywnego, o którego interpretacji i zastosowaniu nie będzie 
orzekać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast regulacje do-
tyczące spraw rodzinnych oraz innych spraw prywatnoprawnych, do których 
nie mają zastosowania konwencje dotyczące obrotu gospodarczego, zostały 
unormowane zarówno przy pomocy konwencji międzynarodowych oraz za 
pomocą prawa krajowego. W porównaniu do regulacji spraw natury gospo-
darczej, regulacje dotyczące spraw praw niemajątkowych pozostają jakościowo 
dalekie od regulacji w unijnym aquis, a dodatkowo zakres normowania tych 
aktów nie nadaje temu systemowi przejrzystości ani pewności.
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Konsekwencje wystąpienia  
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

dla przetwarzania danych 
osobowych w świetle RODO

Abstrakt: Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to już fakt, jednak przedłużające 
się negocjacje i długotrwały brak społecznego porozumienia zarówno 
na Starym Kontynencie i na Wielkiej Wyspie spowodował powstanie 
chaosu informacyjnego. Oczywistym jest, że Brexit wywoła olbrzymie 
i wciąż trudne do przewidzenia konsekwencje polityczne, gospodarcze 
i społeczne. Chociaż skutki te były szeroko dyskutowane w mediach, to 
wydaje się, że wciąż niewiele uwagi poświęcono kwestii wpływu wystąpienia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla przetwarzania danych osobowych  
w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Z dniem zakończenia 
okresu przejściowego utrudniona może zostać współpraca gospodarcza 
pomiędzy państwami Unii a Wielką Brytanią. Brexit będzie miał też 
bezpośredni wpływ na możliwość transferu danych osobowych z państw Unii 
Europejskiej do Wielkiej Brytanii. O ile Wielka Brytania i Unia Europejska 
nie ustalą odrębnych zasad związanych z przekazywaniem pomiędzy nimi 
danych osobowych, Wielka Brytania powinna być traktowana jako państwo 
trzecie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Japonii, Rosji, Kanady czy 
Indii. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest bądź 
to uregulowanie tej kwestii w odrębnej umowie pomiędzy UE a Wielką 
Brytanią (podobnie jak to ma miejsce w przypadku Stanów Zjednoczonych 
czy Szwajcarii) bądź wydanie przez Komisję Europejską decyzji o uznaniu 
adekwatności ochrony.

Słowa kluczowe: Brexit, RODO, Transfer danych osobowych
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Abstract: The withdrawal of Great Britain from the European Union is already a fact, 
but the prolonged negotiations and the long-lasting lack of social agreement 
both on the Old Continent and on the Big Island caused information 
chaos. It is obvious that Brexit will have enormous and still unpredictable 
political, economic and social consequences. Although these effects have 
been widely discussed in the media, it seems that little attention has been 
paid to the impact of the UK's withdrawal from the European Union on 
the processing of personal data in the light of Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016. on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC.  
As of the end of the transition period, economic cooperation between the 
EU countries and the United Kingdom may become more difficult. Brexit 
will also have a direct impact on the possibility of transferring personal data 
from European Union countries to the United Kingdom. Unless the United 
Kingdom and the European Union establish separate rules for the transfer 
of personal data between them, the United Kingdom should be treated as 
a third country, as is the case with Japan, Russia, Canada or India. It seems 
that the most likely scenario is either that this issue is regulated in a separate 
agreement between the EU and Great Britain (similarly to the United States 
or Switzerland) or that the European Commission issues a decision on the 
adequacy of protection.

Keywords: Brexit, GDPR, Personal Data Transfer

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to już fakt, jednak przedłu-
żające się negocjacje i długotrwały brak społecznego porozumienia zarówno 
na Starym Kontynencie i na Wielkiej Wyspie spowodował powstanie chaosu 
informacyjnego. Oczywistym jest, że Brexit wywoła olbrzymie i wciąż trud-
ne do przewidzenia konsekwencje polityczne, gospodarcze i społeczne. Cho-
ciaż skutki te były szeroko dyskutowane w mediach, to wydaje się, że wciąż 
niewiele uwagi poświęcono kwestii wpływu wystąpienia Wielkiej Brytanii  
z Unii Europejskiej dla przetwarzania danych osobowych w świetle rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE1.

Z dniem zakończenia okresu przejściowego utrudniona może zostać 
współpraca gospodarcza pomiędzy państwami Unii a Wielką Brytanią. Brexit 
będzie miał też bezpośredni wpływ na możliwość transferu danych osobowych 
z państw Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. O ile Wielka Brytania  
i Unia Europejska nie ustalą odrębnych zasad związanych z przekazywaniem 
pomiędzy nimi danych osobowych, Wielka Brytania powinna być traktowana 
jako państwo trzecie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Japonii, Rosji, 
Kanady czy Indii. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem 
jest bądź to uregulowanie tej kwestii w odrębnej umowie pomiędzy UE a Wielką 
Brytanią (podobnie jak to ma miejsce w przypadku Stanów Zjednoczonych 
czy Szwajcarii) bądź wydanie przez Komisję Europejską decyzji o uznaniu 
adekwatności ochrony.

Transfer danych osobowych  
poza teren Unii Europejskiej

Na gruncie RODO generalną zasadą jest zakaz transferu danych osobo-
wych do obszarów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chy-
ba że transfer odbędzie się na podstawie jednego z mechanizmów określonych 
w rozporządzeniu. Prawodawca unijny słusznie zauważa już w motywie 101, 
że „przepływ danych osobowych do państw spoza Unii i do organizacji mię-
dzynarodowych oraz z takich państw i z takich organizacji jest niezbędnym wa-
runkiem rozwoju handlu międzynarodowego i współpracy międzynarodowej. 
Wzrost takiego przepływu spowodował nowe wyzwania i problemy w dziedzi-
nie ochrony danych osobowych. Przekazując dane osobowe z Unii administra-
torom, podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom w państwach trze-
cich lub organizacjom międzynarodowym, nie należy jednak obniżać stopnia 
ochrony osób fizycznych zapewnianego w Unii niniejszym rozporządzeniem, 
także w przypadkach dalszego przekazywania danych osobowych: z państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej administratorom lub pomiotom 
przetwarzającym w tym samym lub w innym państwie trzecim lub tej samej 
lub innej organizacji międzynarodowej”. Jest to szczególnie istotne w przypad-
ku współpracy gospodarczej z Wielką Brytanią, która musi być kontynuowana, 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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a nie rozpoczynana od zera, z uwagi na istniejące już powiazania gospodar-
cze i społeczne. Trudno sobie wyobrazić nagłą przerwę w kooperacji pomię-
dzy Zjednoczonym Królestwem a państwami Unii Europejskiej, biorąc pod 
uwagę wielość i zakres stosunków gospodarczych wiążących przedsiębiorców 
z tych podmiotów, czy chociażby kwestie związane z dotychczasową migracją 
pomiędzy państwami członkowskimi. Warto również wspomnieć, że Londyn 
od lat był europejskim centrum finansowym, ogromne ilości banków i insty-
tucji finansowych, dostarczających swoje usługi do całej Unii Europejskiej ma 
siedzibę w stolicy Wielkiej Brytanii. Konieczne jest zatem ustalenie na jakich 
zasadach możliwe jest przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii 
zarówno w okresie przejściowym jak i po nim, w przypadku braku wprowa-
dzenia odrębnych rozwiązań.

Do mechanizmów umożliwiających transfer danych do państw trzecich, 
w tym do Wielkiej Brytanii można zaliczyć m.in.

a) przekazywanie danych na podstawie decyzji stwierdzającej odpowied-
ni poziom ochrony (art. 45);

b) przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń poprzez 
prawnie wiążący i egzekwowalny instrument między organami lub podmiota-
mi publicznymi (art. 46 ust. 2 lit. a);

c) wiążące reguły korporacyjne (art. 46 ust. 2 lit. b); 
d) standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Euro-

pejską zgodnie z procedurą sprawdzającą (art. 46 ust. 2 lit. c); 
e) standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy 

i zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą 
(art. 46 ust. 2 lit. d); 

f) zatwierdzone kodeksy postępowania zgodnie z art. 40 wraz z wiążą-
cymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu prze-
twarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń,  
w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą (art. 46 ust. 2 lit. e); 

g) zatwierdzone mechanizmy certyfikacji zgodnie z art. 42 wraz z wiążą-
cymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu prze-
twarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, 
w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą (art. 46 ust. 2 lit. f).
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Każdy z tych mechanizmów charakteryzuje się odmiennymi wymogami 
oraz stopniem ochrony2. Jednocześnie ich wspólnym celem jest zapewnie-
nie aby dane osobowe przekazywane do państw trzecich przetwarzane były 
z poszanowaniem odpowiedniego poziomu ochrony oraz biorąc pod uwagę 
obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego wynikające  
z RODO. Generalnie, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych 
osobowych jest warunkiem sine qua non dla przekazania danych osobowych 
państwom trzecim, w tym Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z Unii Europej-
skiej, o ile w tej sprawie nie zapadnie odrębne porozumienie pomiędzy Wiel-
ką Brytanią a Unią Europejską3. Na fakt, że w przypadku braku odrębnego 
porozumienia co do przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii 
należałoby stosować określone w RODO mechanizmy przekazywania danych 
zwracała uwagę również Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych, która  
w nocie informacyjnej opracowanej jeszcze w lutym 2019 r. wskazywała klau-
zule ochrony danych - standardowe lub ad hoc; wiążące reguły korporacyjne 
oraz kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji jako narzędzia umożl-
wiające przekazywanie danych do Wielkiej Brytanii4.

Podczas gdy wciąż scenariuszy regulujących kwestię przekazywania da-
nych osobowych do Wielkiej Brytanii jest kilka, wydaje się, że podstawową 
kwestią było dostosowanie obowiązującego w Wielkiej Brytanii prawa ochro-
ny danych osobowych do regulacji unijnych5. Obecnie obowiązująca ustawa 

2 Zob. D. Kuźnicka, Rola i znaczenie wiążących reguł korporacyjnych w świetle ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności : wybrane 
problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne, J.Helios, W. Jedlecka, A. Kwieciński (red.), 
Wrocław 2019, s. 131-140; M. Abu-Gholeh, D. Kuźnicka- Błaszkowska, Ochrona danych oso-
bowych w wybranych państwach Azji, Wrocław 2019, s. 28-41.
3 L. Moerel, R. Tigner, R., Data protection implications of Brexit, “European Data Pro-
tection Law Review (EDPL)” 2016, 2(3), s. 381-383, zob. również: C. Dibene, Sir, the Radar, 
Sir, It Appears to Be Jammed: The Future of the Right to Be Forgotten in a Post-Brexit United King-
dom,”San Diego International Law Journal” 2017, nr 1, s. 161-192; G. Marcen, The Regulation 
of the Flow of Personal Data between the European Union and the United Kingdom after Brexit, 

"Cuadernos de Derecho Transnacional” 2020, vol. 12, nr 1, s. 231-246.
4 Nota informacyjna dotycząca przekazywania danych osobowych na podstawie ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku braku porozumienia w sprawie Brexitu, 
przyjęta 12.02.2019 r. Zaktualizowana: 4.10.2019 r., https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/
files/file1/edpb-2019-02-12-infonote-nodeal-brexit-october_pl.pdf [dostęp: 21.06.2020].
5 EU Transfers of Data to UK Post Brexit: The GDPR Perspective, “International Jour-
nal for the Data Protection Officer, Privacy Officer and Privacy Counsel” 2017, vol. 1, no. 3,  
s. 8-13; L. Hayes, In the Face of Brexit, the United Kingdom Has No Choice but to Provide Data 
Protection for Individuals, Organizations and Law Enforcement Agencies by Updating Their Legal 
Framework, Which Is Based upon a 20-Year-Old Act, “University of Baltimore Journal of Inter-
national Law” 2018, vol. 6, nr 1, s. 178-ii; L. Woods, United Kingdom: Heading towards Brexit 
but with a Data Protection Bill Implementing GDPR, “European Data Protection Law Review” 
2017, vol. 3, nr 4, s. 500-506.
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o ochronie danych osobowych6 jest w pełni wzorowana na rozwiązaniach 
przyjętych w RODO, a jej celem było od początku dostosowanie prawa we-
wnętrznego Wielkiej Brytanii do regulacji przyjętej w Unii Europejskiej, tak 
aby w jak największym stopniu zbliżyć do siebie te dwa porządki prawne  
w rzeczywistości post-Brexit. Nie zmienia to faktu, że wraz z wyjściem Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej, teoretycznie kraj ten powinien być traktowany 
jako państwo trzecie ze wszelkimi tego konsekwencjami. Obie strony jednak, 
biorąc pod uwagę wzajemne relacje, dążą do uregulowania tej i innych kwestii 
w umowie zawartej na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej7. 

Opuszczenie Unii Europejskiej p 
rzez Wielką Brytanię i okres przejściowy

Punktem wyjścia dla procesu opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii 
Europejskiej był art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, 
 że w poprzednich wersjach traktatów UE nie było przepisów regulujących 
procedurę wyjścia danego państwa członkowskiego ze struktur Unii Europej-
skiej8. Jednocześnie, nie oznacza to, że przed wejście w życie Traktatu z Lizbo-
ny nie istniała możliwość opuszczenia Wspólnot Europejskich, wystąpienie 
było możliwe w drodze uzgodnienia warunków wystąpienia z pozostałymi 

6 Data Protection Act 2018.
7 Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. C 202 z 7.6.2016, dalej również „TUE”. Art. 
50 TUE stanowi: 1. Każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami kon-
stytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii; 2. Państwo Członkowskie, które podjęło 
decyzję o wystąpieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W świetle wytycznych Rady 
Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Państwem umowę określającą warunki 
jego wystąpienia, uwzględniając ramy jego przyszłych stosunków z Unią. Umowę tę negocjuje 
się zgodnie z artykułem 218 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona za-
wierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody 
Parlamentu Europejskiego; 3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa od dnia 
wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, o któ-
rej mowa w ustępie 2, chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym Państwem Człon-
kowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu; 4. Do celów ustępów  
2 i 3 członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące Państwo Członkowskie nie 
bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady dotyczących 
tego Państwa. Większość kwalifikowaną określa się zgodnie z artykułem 238 ustęp 3 litera b) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 5. Jeżeli Państwo, które wystąpiło z Unii, zwraca 
się o ponowne przyjęcie, jego wniosek podlega procedurze, o której mowa w artykule 49.
8 Nie jest to odosobniona praktyka, w wielu z traktatów i umów międzynarodowych 
takich postanowień nie znajdziemy, jednocześnie w dotychczasowej praktyce Wspólnot Eu-
ropejskich, poza sytuacjami ograniczenia terytorialnego stosowania przepisów wspólnotowych, 
żadne z państw, poza omawianym przypadkiem Wielkiej Brytanii nie zdecydowało się na opusz-
czenie organizacji. Zob. A. Wyrozumska, Komentarz do art. 50 TUE, [w:] The Treaty on the 
European Union. A Commentary, H.-J. Blanke (red.), Berlin–Heidelberg 2013, s. 1414; A. Ła-
zowski, A. Łabędzka, Wprowadzenie do Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008, s. 38.
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państwami. W takim przypadku należałoby sięgnąć do procedury zawarcia 
traktatu rewizyjnego, wskazywano również na możliwość „odwrócenia” proce-
dury zawarcia traktatu akcesyjnego9. Na gruncie obecnie obowiązującego art. 
50 TUE, każde z państw członkowskich może podjąć decyzję o wystąpieniu  
z Unii Europejskiej, ale co istotne, takie wystąpienie dotyczy wszystkim aspek-
tów działalności Unii Europejskiej, również Euroatomu, który formalnie jest 
odrębną od UE organizacją. Podobnie jak w przypadku traktatu akcesyjnego, 
państwo przystępujące akceptuje porządek prawny Unii Europejskiej z całym 
jego dorobkiem (włączając w to praktykę orzeczniczą Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), tak 
w przypadku wystąpienia z UE rezygnuje ze wszystkich przywilejów i korzyści 
związanych z członkostwem w organizacji. Jednocześnie brak dotychczasowej 
praktyki w zakresie opuszczania UE przez jakiekolwiek państwo członkow-
skie sprawiło, że proces Brexitu od początku był bardzo niejasny, pełen pytań  
i wątpliwości, w tym przede wszystkim związanych z interpretacją postano-
wień art. 50 TUE10.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest procesem długotrwa-
łym i wymagającym nie tylko współpracy na szczeblu międzynarodowym, ale 
przede wszystkim wypracowania odpowiednich rozwiązań wewnątrz państwa. 
Pomimo, że formalnie Wielka Brytania opuściła już Unię Europejską, wyda-
je się, że usamodzielnianie i odseparowywanie się Wielkiej Brytanii od UE 
wciąż trwa. Już na samym początku procesu wyjścia, Wielka Brytania musiała 
przyjąć ustawę referendalną11, która określała zasady i sposób przeprowadzenia 
referendum12. Głosowanie doprowadziło do uruchomienia nieformalnej części 
procedury wystąpienia, a więc podjęcia przez Wielką Brytanię samodzielnej  
i nieskrępowanej decyzji o opuszczeniu Unii Europejskiej. Decyzja ta leży  
w wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego, nie wymaga konsultacji 

9 J. Barcz, Brexit – w sprawie interpretacji postanowień art. 50 Traktatu o Unii Europej-
skiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 12, s. 4-14.
10 J. Barcz, Brexit- w sprawie interpretacji…; I. Parchimowicz, Prawo do wystąpienia  
z Unii Europejskiej na przykładzie Brexitu, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017 nr 9, s. 18-27.
11 European Union Referendum Act 2015.
12 Zob. więcej: J. Węgrzyn, Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Euro-
pejskiej, [w:] O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski (red.), Instytucje demokracji bezpośredniej 
w praktyce, Wrocław 2016, s. 112-114; S.M. Grochalski, „Brexit” – konsekwencje dla obywateli 
Wielkiej Brytanii jako eksobywateli Unii Europejskiej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 
2016. nr. XIV/4, s. 9-22; B. H. Toszek, Brexit Referendum in Gibraltar. Result and Effect „Bi-
ałostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 1, s. 93-104; B. Puchalska, Referenda as a Threat 
to Democracy and Constitutionalism: a Few Lessons from the ‘Brexit’ Vote, „Białostockie Studia 
Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 1, s. 81-92.
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z pozostałymi członkami Unii Europejskiej ani uzasadnienia13. Akt notyfika-
cji Radzie Europejskiej wystąpienia z Unii można zakwalifikować jako jed-
nostronne oświadczenie woli14, jednocześnie jak wskazuje się w art. 50 ust. 2 
TUE, kolejnym krokiem procedury są negocjacje a następnie zawarcie umowy 
pomiędzy państwem występującym a Unią Europejską określające warunki 
wystąpienia. Gdyby do zawarcia rzeczonej umowy nie doszło w 2 lata od no-
tyfikacji wystąpienia Radzie Europejskiej, a państwa członkowskie nie zawar-
ły by porozumienia dot. przedłużenia okresu negocjacyjnego, dane państwo 
członkowskie opuściłoby Unię Europejską bez zawarcia odpowiedniej umowy. 

Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską z dniem 31 stycznia 
2020 r. Jednocześnie z uwagi na niemożność wynegocjowania ostatecznego 
porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a państwami członkowskimi, strony 
zdecydowały się na zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Króle-
stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej15, która ma charakter przejściowy. Umowa ta 
nie reguluje w sposób kompleksowy i całościowy wszystkich aspektów skom-
plikowanych i rozległych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Wielką Bry-
tanią, pozwalając stronom na ostateczne ustalenie łączących stron relacji do 
końca 2020 r.

Na podstawie zawartej umowy, strony uzgodniły, że prawo Unii dotyczą-
ce ochrony danych osobowych ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osób, których dane doty-
czą, spoza Zjednoczonego Królestwa, jeżeli dane osobowe: a) były przetwarza-
ne zgodnie z prawem Unii w Zjednoczonym Królestwie przed zakończeniem 
okresu przejściowego; lub b) są przetwarzane w Zjednoczonym Królestwie po 
zakończeniu okresu przejściowego na podstawie niniejszej Umowy. Oznacza 
to, że niezależnie od tego, który ze scenariuszy opisanych w punkcie 3 niniejsze-
go opracowania zostanie urzeczywistniony, w stosunku do danych osobowych, 
które były/będą przekazane do Wielkiej Brytanii do dnia 31 grudnia 2020 r. 
będą miały zastosowanie przepisy RODO. Tyczy się to również danych oso-
bowych, które nie zostały przekazane do Wielkiej Brytanii z innego państwa 
członkowskiego, ale od początku były przetwarzane w Zjednoczonym Kró-
lestwie. Takie same reguły będą dotyczyły danych osobowych, które zostaną 

13 J. Barcz, Brexit- w sprawie interpretacji…; Brexit: how does the Article 50 process work? 
House of Commons. Library. Briefi ng Paper Number 7551, 30.06.2016 r., s. 6.
14 W. Gontarski, Brexit pełny czy niepełny, „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków 
Międzynarodowych” 2016, nr 4 (39), s. 14-22.
15 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ-
nej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
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przekazane do Wielkiej Brytanii lub będą przetwarzane w Wielkiej Brytanii 
na podstawie umowy przejściowej. Jednocześnie jeśli w trakcie obowiązywania 
umowy przejściowej Komisja Europejska uzna odpowiedni stopień ochrony 
danych w Wielkiej Brytanii, decyzja o uznaniu odpowiedniego stopnia ochro-
ny będzie miała pierwszeństwo przed postanowieniami umowy przejściowej. 

Biorąc pod uwagę obecny stan zaawansowania negocjacji pomiędzy Unią 
Europejską a Wielką Brytanią, istnieje prawdopodobieństwo, że do końca 
2020 nie uda się osiągnąć kompromisu oraz uzgodnić w sposób komplekso-
wy przyszłych relacji pomiędzy podmiotami. Spowodowane jest to z jednej 
strony wielorakimi powodami, dla których Wielka Brytania zdecydowała się 
opuścić Unię Europejską, z drugiej różnymi kosztami społeczno-gospodarczy-
mi, które wiążą się z negocjowanymi rozwiązaniami16. W takim scenariuszu 
wciąż będzie można mówić o „bezumownym brexicie”, czyli opuszczeniu Unii 
Europejskiej przez Wielką Brytanię bez porozumienia z pozostałymi państwa-
mi członkowskimi. Konsekwencją będzie oparcie relacji między UE a Wielką 
Brytanią na zasadach Światowej Organizacji Handlu ze wszystkimi tego skut-
kami włączając w to przepisy celne, ograniczenia dla firm transportowych oraz  
w zakresie zatrudniania obywateli innych państw itd. W zakresie ochrony da-
nych osobowych skutkiem bezumownego brexitu będzie traktowanie Wielkiej 
Brytanii jako państwa trzeciego z pełnymi tego konsekwencjami, takimi jak 
np. generalny zakaz przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii 
dopóki nie zostaną spełnione warunki określone w rozdziale V RODO. 

Możliwe scenariusze i ich wpływ  
na relacje z Wielką Brytanią

Kwestia tego, na jakich zasadach będzie możliwe przekazywanie danych 
osobowych do Wielkiej Brytanii po upływie okresu przejściowego wciąż po-
zostaje otwarta. Możliwe są różne scenariusze uregulowania tej materii, wy-
daje się, że jedną z najprostszych (z punktu widzenia przekazywania danych 
osobowych) byłoby przystąpienie Wielkiej Brytanii do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Przepływ danych osobowych w ramach Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych warunków, 
co do zasady traktowany jest tak, jakby dane były przekazywane pomiędzy 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jednocześnie, jest mało praw-
dopodobne, aby w najbliższym czasie Wielka Brytania zdecydowała się na 

16 Zob. więcej: K. Konopczak, Brexit – tło ekonomiczne i społeczne, „Unia Europejska.pl” 
2016, nr 4 (239) s. 12-23.
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przystąpienie do EOG. Porozumienie to umożliwia udział w znacznej części 
unijnego rynku wewnętrznego poprzez korzystanie w szerokim zakresie z czte-
rech swobód będących podstawą Unii Europejskiej, jednocześnie bez zobo-
wiązań związanych z unijnymi regulacjami w zakresie rolnictwa, rybołówstwa, 
sądownictwa czy polityki zagranicznej. Jednocześnie, to właśnie swoboda prze-
pływu osób była jednym z powodów, dla których spora część Brytyjczyków 
zagłosowała za wyjściem z Unii Europejskiej podczas referendum 23 czerwca  
2016 r.17 Nie bez znaczenia jest też fakt, że zgodnie z art. 7 umowy  
o EOG, część prawodawstwa Unii Europejskiej (w tym również np. RODO) 
obowiązuje również państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydaje 
się, że skoro Wielka Brytania podjęła decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej, 
nie będzie chciała ponownie wiązać się regułami i zasadami wynikającymi  
z prawa wspólnotowego. Tym bardziej, że w takim przypadku Wielka Brytania 
nie miałaby praktycznie żadnego wpływu na kształt i zakres tego prawodaw-
stwa, pozostawałaby nim jednak w pełni związana. Dodatkowo, w przypadku 
dołączenie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielka Brytania byłaby 
zobowiązana do wniesienia wkładu finansowego o wielkości porównywalnej 
do wkładu państwa członkowskiego do budżetu UE18. Wydaje się zatem mało 
prawdopodobne, żeby Wielka Brytania zdecydowała się na ten krok i przystą-
piła do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możliwym scenariuszem jest również zastosowanie wobec Wielkiej Bry-
tanii scenariusza szwajcarskiego. Szwajcaria nie jest bowiem członkiem Unii 
Europejskiej, nie należy również do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
jednocześnie praktycznie w pełni poddaje się regulacjom Unii Europejskiej  
w zakresie ochrony danych osobowych. Unia Europejska zawarła ze Szwajcarią 
szereg bilateralnych umów, zgodnie z którymi prawodawstwo obu podmio-
tów jest w znacznym zakresie zbliżone. Szwajcarska ustawa o ochronie danych 
osobowych19 zarówno w swoich założeniach jak i szczegółowych przepisach 
jest niemal identyczna z RODO, i chociaż Szwajcaria w żaden sposób nie jest 
związana orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to ma 
ono ogromny wpływ na sposób i zakres ochrony danych osobowych w Szwaj-
carii. Dla przykładu można wskazać, że kiedy Trybunał Sprawiedliwości uznał 
porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską Safe 

17 W. Gontarski, Brexit pełny czy niepełny…, s. 18.
18 J.C. Piris, Which Options Would Be Available for the United Kingdom in the Case  
of a Withdrawal from the EU?, s. 121.
19 235.1 Federal Act of 19 June 1992 on Data Protection (FADP).
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Harbour za niezapewniające odpowiedniej ochrony20, niemal w tym samym 
czasie Szwajcaria uznała, że porozumienie pomiędzy nią a Stanami Zjedno-
czonymi również takiej ochrony nie zapewnia21. Należy jednak zauważyć, że 
ten scenariusz zakłada niemal całkowite poddanie się przez Wielką Brytanię 
regulacjom Unii Europejskiej bez praktycznie żadnej możliwości wpływa-
nia na podejmowane w niej w tym zakresie decyzje. Z tego powodu, raczej 
mało prawdopodobne jest aby Wielka Brytania zdecydowała się na taki krok.  
 
Warto również zauważyć, że model wypracowany pomiędzy Szwajcarią w Unią 
Europejską stał się niewygodny i prawdopodobnie osiągnął już swoje granice22.

Przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii może być rów-
nież przedmiotem umowy bilateralnej zawartej pomiędzy Zjednoczonym 
Królestwem a UE na wzór Privacy Shield. Prowadziłoby to do powstania pro-
gramu certyfikacji, w którym uczestniczyliby administratorzy danych i pod-
mioty przetwarzające dane, którzy spełnialiby wyśrubowane kryteria związane 
z ochroną danych osobowych. Bez wątpienia zaletą takiego rozwiązania jest 
stosunkowa prostota osiągnięcia konsensusu politycznego pomiędzy stronami 
i przerzucenie odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem danych osobo-
wych i efektywnością tego rozwiązania w całości na podmiotu uczestniczące 
w przetwarzaniu danych osobowych. Z drugiej jednej strony z pewnością wy-
woła to niezadowolenie społeczne oraz może doprowadzić do chociażby chwi-
lowego osłabienia relacji handlowych i gospodarczych. Dodatkowo, jak już 
zostało wykazane w przypadku Safe Harbour, takie rozwiązanie nie koniecznie 
będzie mogło być stosowane w sposób trwały, a nad uczestnikami rynku może 
wisieć widmo uznania tego rozwiązania za niezapewniającego odpowiedniego 
poziomu ochrony.

Innym sposobem na uregulowanie zasad przekazywania danych osobo-
wych do Wielkiej Brytanii po upływie okresu przejściowego mogłoby być 
uznanie adekwatności ochrony danych osobowych przez Komisję Europej-
ską na podstawie art. 45 RODO. Zgodnie z nim, Komisja Europejska może 
stwierdzić, że dane państwo, obszar bądź sektor gospodarczy w tym państwie 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Za odpowiedni poziom ochrony 
uznaje się taki, który w stopniu najbardziej zbliżonym do RODO gwarantuje 

20 Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 stycznia 2018 r., Schrems przeciwko Face-
book Ireland Limited, Sprawa C-498/16.
21 L. Moerel, R. Tigner, R., Data protection implications…, s. 382.
22 J.C. Piris, Which Options Would Be Available…, s. 122-123; D. Butyter, Wystąpienie 
państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Bryta-
nii, „Wrocławsko-lwowskie zeszyty prawnicze” 2016, nr 7, s. 313.
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ochronę praw i wolności jednostki. Oceniając, czy dane państwo trzecie za-
pewnia odpowiedni poziom ochrony, Komisja Europejska bierze pod uwagę 
nie tylko regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych, ale również 
ogólną sytuację w państwie w zakresie poszanowania praw człowieka i stan ich 
przestrzegania, zobowiązania tego państwa wynikające z umów i aktów prawa 
międzynarodowego, jak również istnienie niezależnego organu nadzorczego, 
który stoi na straży gwarancji wynikających z aktów prawa stanowionego bądź 
prawa międzynarodowego. Dotychczas stosunkowo niewiele państw zostało 
uznanych za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, większość z nich zo-
stało za takie uznane na podstawie uprzednio obowiązującej dyrektywy 95/46/
WE23.

Wydanie decyzji o adekwatności ochrony byłoby najprostszym, najbar-
dziej kompleksowym i najłatwiejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców za-
równo wewnątrz Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Co do zasady, przyjęcie 
takiej decyzji spowodowałoby zbliżenie sytuacji przedsiębiorców przekazują-
cych dane osobowe do Wielkiej Brytanii do przekazywania danych wewnątrz 
Unii. Oczywistym jest, że to wciąż administrator danych będzie musiał do-
pełnić odpowiednich obowiązków (np. w określonych przypadkach uzyskanie 
zgody podmiotu danych na przekazywanie danych do państw trzecich, dopeł-
nienie obowiązku informacyjnego itd.) jak również to on będzie ostatecznie 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

Warto wskazać, że jedną z kwestii, która może skutecznie uniemożli-
wić Wielkiej Brytanii uzyskanie decyzji o adekwatności ochrony są szerokie 
uprawnienia brytyjskich służb specjalnych. Jak zostało podkreślone w spra-
wie Schrems przeciwko Data Protection Commissioner24, szerokie uprawnienia 
inwigilacyjne organów publicznych mogą stanowić przeszkodę dla uznania, 
że w danym państwie trzecim zapewnia się odpowiedni poziom ochrony da-
nych osobowych i prywatności jednostki. Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkreślał, że brytyjska ustawa  
o uprawnieniach dochodzeniowych25 przyznaje brytyjskim służbom specjal-
nym zbyt szerokie uprawnienia a tym samym naruszenia prawo jednostki do 
ochrony prywatności i danych osobowych określonych zarówno w prawie Unii 

23 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodne-
go przepływu tych danych.
24 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.10.2015 r. Schrems prze-
ciwko Data Protection Commissioner, sygn. C-362/14. 
25 Investigatory Powers Act 2016
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Europejskiej jak również Europejskiej Konwencji Praw Człowieka26. W wyni-
ku orzeczenia brytyjskiego sądu najwyższego z 2016 r. ustawa ta była znowe-
lizowana, a jej ostateczna wersja w znacznym stopniu odpowiada regulacjom 
Unii Europejskiej27. Jednocześnie, należy zauważyć, że proces uznawania przez 
Komisję Europejską danego państwa trzeciego za zapewniającego odpowiedni 
poziom ochrony jest długotrwały i może trwać nawet do 6 lat. Wydaje się,  
że w przypadku Wielkiej Brytanii, z uwagi na znajomość przez Komisję Eu-
ropejską wewnętrznych regulacji, specyfiki ustroju oraz wieloletnią współpra-
cę, procedura zajmie dużo mniej czasu, jednak bardzo dużo zależeć będzie od 
nastrojów politycznych i gospodarczych a także współpracy Wielkiej Brytanii  
z Unią Europejską na pozostałych polach. 

Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim treść deklaracji politycznej wydanej przez Radę Europejską28. Zgod-
nie z nią, zarówno Unia Europejska jak i Wielka Brytania są zdecydowane 
zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych w celu ułatwienia takich 
przepływów między sobą. Biorąc pod uwagę treść art. 45 RODO, Komisja 
Europejska rozpocznie dokonywanie ocen odnoszących się do Zjednoczone-
go Królestwa tak szybko, jak będzie to możliwe po jego wystąpieniu z Unii,  
z zamiarem przyjęcia decyzji do końca 2020 r., o ile spełnione zostaną mają-
ce zastosowanie warunki. W deklaracji odnotowano, że Zjednoczone Króle-
stwo będzie tworzyć swój własny system międzynarodowego przekazywania 
danych, Zjednoczone Królestwo w tych samych ramach czasowych podejmie 

26 S. Anderson, Brexit Data Confusion, “International Journal for the Data Protection 
Officer, Privacy Officer and Privacy Counsel 2” 2018, nr 9, s. 10-11; zob. również: K. Wimmer; 
J. Jones, Brexit and Implications for Privacy, “Fordham International Law Journal” 2017, vol. 40, 
no. 5, s. 1553-1562. 
27 I. Cobain, UK has six months to rewrite snooper’s charter, high court rules, https://
www.theguardian.com/technology/2018/apr/27/snoopers-charter-investigatory-powers-act-

-rewrite-high-court-rules, [dostęp: 21.06.2020].; Znowelizowane przepisy ograniczyły zakres 
dostępu do danych komunikacyjnych przez organy śledcze i służby specjalne tylko do przy-
padków podejrzenia popełnienia poważnej przestępczości (zdefiniowanej jako przestępstwo, 
które może zostać skazane na karę pozbawienia wolności na okres 12 miesięcy lub dłużej)  
i wymagają, aby organy zasięgały opinii niezależnego komisarza ds. Uprawnień dochodzenio-
wych przed zażądaniem danych . Przepisy uzupełniły również lukę, która umożliwiała szybkie 
wewnętrzne zatwierdzenie dostępów do danych telekomunikacyjnych na czas do trzech dni, ale 
z pominięciem zasięgnięcia opinii niezależnych organów; zob. S. Carey, The Snoopers’ Charter: 
Everything you need to know about the Investigatory Powers Act, https://www.computerworld.
com/article/3427019/the-snoopers-charter-everything-you-need-to-know-about-the-investiga-
tory-powers-act.html, [dostęp: 21.06.2020 ]; Data Retention and Acquisition Regulations 2018 

- Motion to Approve, https://www.theyworkforyou.com/lords/?id=2018-10-30a.1289.1, [dostęp: 
21.06.2020 ]; J. Pickworth, Investigatory Powers Act 2016 becomes law, https://www.whitecase.
com/publications/alert/investigatory-powers-act-2016-becomes-law, [dostęp: 21.06.2020 ]
28 Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europej-
ską a Zjednoczonym Królestwem (2020/C 34/01).
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kroki mające zapewnić porównywalne ułatwienie transferów danych osobo-
wych do Unii, o ile spełnione zostaną mające zastosowanie warunki. Zgodnie 
z deklaracją, przyszłe stosunki nie wpłyną na autonomię Stron w zakresie ich 
odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Deklaracja 
ta wskazuje również jak istotna jest kwestia ochrony danych osobowych dla 
dalszych relacji pomiędzy Unią a Europejską a Wielką Brytanią – kwestia ta 
została poruszona jako drugi punkt deklaracji, zaraz po komunikacie dotyczą-
cym podstawowych wartości i prawa.

Oczywistym jest, że deklaracja ta nie ma mocy wiążącej, jakkolwiek od-
stępstwo od niej może być odczytane jako przejaw złej woli i na dłuższy czas 
negatywnie wpłynąć na relacje polityczno-społeczno-gospodarcze pomiędzy 
stronami. W związku z tym wydaje się mało prawdopodobne, aby któraś ze 
stron odstąpiła od uzgodnionej treści deklaracji, zatem uznanie przez Komisję 
Europejską Wielkiej Brytanii za zapewniająca odpowiedni poziom ochrony 
wydaje się być w miarę pewnym scenariuszem. W konsekwencji, przekazy-
wanie danych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii odbywać się będzie 
właśnie na podstawie i w ramach decyzji wydanej przez Komisję Europejską. 
Dla administratorów danych będzie to oznaczało konieczność dopełnienia 
obowiązków informacyjnych wobec podmiotu danych, ewentualne zmiany  
w umowach powierzenia przetwarzania czy w określonych wypadkach uzy-
skanie zgody podmiotu danych na ich przekazanie do państwa trzeciego. Jed-
nocześnie tak jak już zostało wskazane, jest to zdecydowanie jeden z najła-
twiejszych i najdogodniejszych dla przedsiębiorców sposobów przekazywania 
danych do Wielkiej Brytanii.

Wnioski

Brexit z pewnością namieszał w ustabilizowanych społeczno-gospodar-
czych stosunkach pomiędzy państwami Starego Kontynentu. Jest to jedno  
z największych wyzwań jakie stoją przed Unią Europejską, stawiając przed 
państwami członkowskimi pytania o ich faktyczną integrację i siłę wspólnoty, 
którą tworzą. 

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych na odpowied-
nim poziomie przy jednoczesnej kontynuacji współpracy gospodarczej z Wiel-
ką Brytanią jest jedną z bardziej istotnych. Strony umowy przejściowej do-
strzegają wagę problemu i z pewnością będzie to jedna z kwestii poruszanych  
w czasie negocjacji. W zależności jednak od tego, jakie będą ostateczne  
 



139

KONSEKWENCJE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ ...

warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, przekazywanie danych 
do Zjednoczonego Królestwa może odbywać się na różnych zasadach. 

Z punktu widzenia ochrony danych osobowych, najbardziej pożądanym 
rozwiązaniem byłoby albo przystąpienie Wielkiej Brytanii do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego bądź uznanie jej przez Komisję Europejską za za-
pewniającą odpowiedni poziom ochrony zgodnie z art. 45 RODO. Obecnie 
wydaje się, że bardziej prawdopodobne, że Komisja w niedługim czasie wyda 
decyzję o uznaniu odpowiedniego poziomu ochrony, jednak wydaje się mało 
prawdopodobne, żeby stało się to do końca 2020 roku. Oznacza to, że po 
zakończeniu okresu przejściowego, a przed wydaniem decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziom ochrony, przekazywanie danych osobowych do Wielkiej 
Brytanii powinno odbywać się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. 
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Abstrakt: W niniejszym artykule podjęto próbę analizy dynamiki negocjacji  
w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. W tym celu 
poddano analizie szereg aktów prawa i pochodnego, wnioski ustawodawcze 
Komisji Europejskiej, rezolucje Parlamentu Europejskiego, a także opinie  
i dokumenty negocjacyjne Rady Unii Europejskiej oraz Rady Europejskiej. 
Głównym celem badawczym jest odpowiedź na pytanie czy UE będzie 
dysponować wystarczającymi środkami, które umożliwiają jej realizację 
zarówno dotychczasowych polityk i celów, jak nowych programów  
i inicjatyw przewidzianych we wnioskach legislacyjnych KE. Artykuł składa 
się z sześciu podrozdziałów. W części pierwszej zaprezentowano genezę 
ustanowienia wieloletnich ram finansowych oraz ich części składowe.  
W części drugiej przedstawiono podstawę prawną perspektyw finansowych 
w oparciu o postanowienia Traktatu z Lizbony. Cześć trzecia została 
poświęcona nieformalnemu etapowi negocjacji w sprawie wieloletnich 
ram finansowych, a w szczególności pierwotnym propozycją dotyczącym 
przyszłości finansów unijnych. W części czwartej przedstawiono natomiast 
formalny etap negocjacji w oparciu o propozycje autorstwa Komisji 
Europejskiej. Cześć piąta jest odzwierciedleniem stanowiska państw 
członkowskich w przedmiocie wieloletnich ram finansowych. W części 
szóstej ukazano natomiast wpływ pandemii koronawirusa na ostateczny 
kształt perspektywy finansowej.  Badanie zostało przeprowadzone w oparciu 
o dwie metody jakościowe: analizę instytucjonalno-prawną oraz studium 
przypadku.
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Abstract: This article attempts to analyze the dynamics of negotiations on the 
Multiannual Financial Framework for 2021-2027. For this purpose,  
a number of legal and derivative acts, legislative proposals of the European 
Commission, resolutions of the European Parliament, as well as opinions 
and negotiating documents of the Council of the European Union and 
the European Council were analyzed. The main research objective is to 
answer the question whether the EU will have sufficient funds to enable 
it to implement both the existing policies and objectives, as well as new 
programs and initiatives provided for in the legislative proposals of the 
European Commission. The article consists of six subsections. The first part 
presents the origins of establishing the multiannual financial framework and 
its components. The second part presents the legal basis for the financial 
perspective, based on the provisions of the Lisbon Treaty. Part three deals 
with the informal phase of the negotiations on the Multiannual Financial 
Framework, in particular with the original proposal on the future of EU 
finances. The fourth part presents the formal stage of the negotiations 
based on the proposals of the European Commission. Part five reflects the 
position of the Member States on the multiannual financial framework. 
Part six shows the impact of the coronavirus pandemic on the final shape 
of the financial perspective. The research was conducted on the basis of two 
qualitative methods: institutional and legal analysis and a case study.

Keywords: Brexit, Multiannual Financial Framework, Council of the European Union, 
Council of Europe

Wstęp

Co siedem lat instytucje unijne podejmują decyzję odnośnie przyszłego 
długoterminowego budżetu, czyli wieloletnich ram finansowych (WRF). Jest 
to decydujący moment zarówno dla samej Unii Europejskiej (UE), jak i po-
szczególnych państw członkowskich, bowiem rozwiązania prawne wypraco-
wane w trakcie negocjacji finansowych rozstrzygają o kształcie UE na kolejne 
dziesięciolecia. 

Obecne negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych odbywają się 
nie tylko według nowej dynamiki, ale w obliczu wielu nowych wyzwań, które 
implikują konieczność otwartej i pluralistycznej debaty, mającej doprowadzić 



147

DYNAMIKA NEGOCJACJI W SPRAWIE WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH ....

do wypracowania korzystnego dla wszystkich rozwiązania. W związku z tym 
stanowią one szanse na zjednoczenie się państw członkowskich i instytucji po-
nadnarodowych wokół wspólnej wizji przyszłości UE. 

Kolejny długoterminowy budżet, po opuszczeniu przez Wielką Brytanie 
UE, będzie pierwszym budżetem skupiającym 27 państw członkowskich. Po 
raz pierwszy UE stanęła również w obliczu tak wielu kryzysów, które zagraża-
ją podstawą jej egzystencji. Zarówno kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny, 
kryzys tożsamościowy, jak i kryzys gospodarczy będący konsekwencją pande-
mii koronawisua (COVID-19) implikują konieczność podjęcia zdecydowa-
nych działań na szczeblu europejskim, które winny znaleźć odzwierciedlenie  
w strukturze przeszłego unijnego budżetu. Kształt WRF musi również 
uwzględniać lukę finansową po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, 
bowiem państwo to jest jednym z największych płatników netto do budżetu 
unijnego, Dlatego też przezwyciężenie podziałów oraz zjednoczenie państw 
członkowskich w duchu solidarności jest warunkiem koniecznym na drodze 
do przyjęcia przyszłych WRF. 

Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki negocjacji w sprawie wielo-
letnich ram finansowych na lata 2021-2027. W tym kontekście zostaną pod-
dane analizie akty prawa pierwotnego i pochodnego, wnioski ustawodawcze 
Komisji Europejskiej (KE), rezolucje Parlamentu Europejskiego (PE), opinie 
i dokumenty negocjacyjne Rady Unii Europejskiej oraz Rady Europejskiej,  
a także stanowisko poszczególnych państw członkowskich w przedmiocie 
WRF. Kluczową kwestią będzie więc odpowiedź na pytanie czy UE będzie 
dysponować wystarczającymi środkami, które umożliwiają jej realizację za-
równo dotychczasowych polityk i celów, jak nowych programów i inicjatyw 
przewidzianych we wnioskach legislacyjnych KE. Badanie zostało przeprowa-
dzone w oparciu o dwie metody jakościowe: analizę instytucjonalno-prawną 
oraz studium przypadku. 

Geneza ustanowienia  
Wieloletnich Ram Finansowych 

Wraz z wstąpieniem na drogę integracji na kontynencie europejskim w la-
tach 50 XX wieku każda z trzech nowych struktur Wspólnot Europejskiej, czyli 
Europejska Wspólnota Węgla i Stali Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz 
Europejska Wspólnota Energii Atomowej, miała do dyspozycji swój własny 
budżet. Budżety te zostały połączone w 1967 r., tworząc budżet ogólny, który 
był finansowany ze składek państw członkowskich. Niespełna kilka lat później 
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wprowadzono jednak tzw. system zasobów własnych WE, który składał się  
z ceł, opłat rolnych oraz części dochodu państw członkowskich pochodzącego 
z podatku od towarów i usług1. Mimo to istotny rozdźwięk pomiędzy do-
stępnymi zasobami a rzeczywistymi potrzebami budżetowymi doprowadzał do 
coraz bardziej widocznego konfliktu między instytucjami WE, w szczególności 
między Parlamentem Europejskim a Radą. Spór kompetencyjny w sprawach 
kwestii finansowych uniemożliwiał jednocześnie osiągnięcie kompromisu  
w przedmiocie corocznej procedury budżetowej2.

W związku z tym podjęto decyzję odnośnie opracowania wieloletniej per-
spektywy finansowej, która miałaby w dłuższej perspektywie czasu zwiększyć 
dyscyplinę finansową oraz zagwarantować efektywniejsze wykonanie budże-
tu poprzez jego lepsze planowanie3. Wyrazem niniejszych dążeń była jedna  
z najbardziej kluczowych reform budżetu WE, która została przeprowadzona 
w 1988 r. w ramach tzw. pakietu Delorsa. Na mocy pakietu wprowadzono 
m.in. limit zasobów własnych, kolejne źródło zasobów własnych stanowiące 
system wpłat narodowych ustalanych na podstawie udziału państw członkow-
skich w produkcie narodowym brutto WE, który został następnie zastąpiony 
dochodem narodowym brutto UE oraz wieloletnie ramy finansowe, znane 
również jako perspektywy finansowe wraz z limitami wydatków w określonych 
kategoriach4. 

Począwszy od 1988 r. w gestii instytucji europejskich leżało przygoto-
wywanie kilkuletnich planów finansowych, dzięki którym możliwe stało się 
podejmowanie decyzji dotyczących wspólnych przedsięwzięć o długotermino-
wym horyzoncie czasowym. WRF pełnią kluczową rolę w kształtowaniu bu-
dżetu ogólnego, stanowiąc jednocześnie jedno z najważniejszych źródeł finan-
sowania działalności UE. Analizując części składowe perspektyw finansowych 
można wyodrębnić ich trzy główne części: po pierwsze, priorytetowe założenia 
systemu finansowego WE/UE na najbliższe lata, po drugie, strukturę najważ-
niejszych wydatków, po trzecie wysokość tychże wydatków5.

Wydatki uwzględnione w WRF są podzielone na kategorie będące 

1 M. Michalcewicz-Kaniowska, W. Szymborski, M. Zajdel, Wieloletnie Ramy Finanso-
we w procesie kształtowania polityki spójności Unii Europejskiej, „Zeszyty naukowe Politechniki 
Śląskiej” 2018, nr 129, s. 256.
2 M. Proczek, Perspektywa finansowa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
lat 2007-2013, „International Journal of Management and Economics” 2008, nr 24, s. 78.
3 Parlament Europejski. Wieloletnie Ramy Finansowe, https://www.europarl.europa.eu/
factsheets/pl/sheet/29/wieloletnie-ramy-finansowe [dostęp: 01.07.2020]. 
4 M. Michalcewicz-Kaniowska, W. Szymborski, M. Zajdel, Wieloletnie Ramy Finanso-
we ..., s. 256.
5 M. Proczek, op. cit., s. 79.
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odzwierciedleniem priorytetów politycznych. Ich wysokość oraz kategoryza-
cja do poszczególnych działów jest przedmiotem długich negocjacji pomiędzy 
państwami członkowskimi, które odbywają się w ramach instytucji unijnych. 
W stosunku do każdej z kategorii określany jest również pułap zobowiązań 
w przedmiocie wielkości wydatków w danym roku budżetowym oraz górna 
granica płatności, której wartość jest niższa od pułapu zasobów własnych.  
W tym kontekście należy również podkreślić, że wysokość środków na 
zobowiązania oraz płatności na najbliższe lata nigdy nie osiąga wartości  
referencyjnych na wypadek nieprzewidzianych wydatków, które nie mieszczą  
się w ramach przyjętych ówcześnie limitów6.

W związku z tym można pokusić się o tezę, że perspektywy finansowe 
są istotnym instrumentem dyscypliny budżetowej oraz planowania budżeto-
wego, które stanowią jednocześnie jeden z głównych celów WRF. Ustalanie 
wydatkowania na najbliższe lata zwiększa również stabilność budżetu, bowiem 
beneficjenci mają możliwość prognozowania wysokości wydatków w ciągu 
najbliższych kilku lat. Co więcej, ustanowienie WRF zwiększyło efektywność 
współpracy między instytucjami uczestniczącymi w przyjmowaniu budżetu. 
Mimo to negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych nadal napotykają 
na wiele trudności wynikających zarówno z ciężaru gatunkowego omawianej 
materii, jak również z napięć międzyinstytucjonalnych między Radą a Parla-
mentem Europejskim, który aspiruje do zwiększenia swojej roli w procedurze 
budżetowej7. 

Dotychczas w historii WE/UE Wieloletnie Ramy Finansowe przyjmo-
wano pięciokrotnie i obejmowały one z reguły okres od pięciu do siedmiu 
lat. Pierwsza perspektywa finansowa, zwana również pierwszym pakietem 
Delorsa, została przyjęta na lata 1988-1992 i skupiała się na ustanowieniu 
jednolitego rynku oraz konsolidacji programu ramowego dotyczącego badań  
i rozwoju. Drugi długoletni budżet, realizowany w oparciu o drugi pakiet De-
lorsa, obejmował lata 1993–1999 i koncentrował się na polityce społecznej, 
polityce spójności oraz wprowadzeniu do obiegu wspólnej waluty europejskiej. 
Trzecie WRF, będące częścią składową „Agendy 2000”, zostały przyjęte na 
lata 2000–2006 i były poświęcone rozszerzeniu UE. Czwarta perspektywa  
finansowa obejmowała okres od 2007 do 2013 roku, a jej priorytetem było 
utworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost konkurencyjności UE w skali 

6 Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 r., red.  
G. Wojtkowska-Łodej,Warszawa 2004, s. 90-91.
7 M. Małuszyńska, M. Sapała, Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 
2014-2020, „Studia BAS” 2012, nr 3(31), s. 109-110.
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globalnej. Celem piątego wieloletniego budżetu na lata 2014-2020, bezpo-
średnio skorelowanego ze strategią „Europa 2020”, było natomiast wsparcie 
zatrudnienia i rozwoju gospodarczego sprzyjającemu włączeniu społecznemu. 
Co więcej, była to pierwsza perspektywa finansowa, która została przyjęta na 
mocy nowych uregulowań Traktatu z Lizbony8. 

Podsumowując należy stwierdzić, że wraz z upływem czasu zmieni-
ła się zarówno struktura, jak i kształt wydatków przewidzianych w WRF,  
a finansowanie obejmuje w coraz większym stopniu nowe obszary tj. badania 
naukowe, sieci transeuropejskie oraz działania zewnętrzne. W odpowiedzi na 
różnorodne potrzeby UE, budżet unijny został także uzupełniony o szereg no-
watorskich narzędzi, instytucji i instrumentów9.

Podstawy prawne 

Przyjęcie perspektywy finansowej jest niewątpliwie procesem długotrwa-
łym i niezwykle skomplikowanym, który z reguły zajmuje około dwóch lat.  
W pierwszej kolejności prowadzone są negocjacje finansowe pomiędzy pań-
stwami członkowskimi UE w ramach Rady UE w oparciu o propozycję au-
torstwa Komisji Europejskiej. Drugi etap stanowią negocjacje z Parlamentem 
Europejskim, który wraz z upływem czasu ma coraz większy wpływ na osta-
teczny kształt WRF. W trakcie trzeciego etapu, prowadzonego równorzędnie 
do dwóch pierwszych, instytucje unijne decydują o ostatecznym kształcie kil-
kudziesięciu aktów prawnych, będących podstawą prawną do realizacji wybra-
nych polityk sektorowych i uruchomienia środków finansowych. Ostatnim 
krokiem jest przyjęcie perspektywy finansowej w trakcie szczytu Rady Euro-
pejskiej oraz podpisanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w przedmio-
cie WRF między Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską10.

W tym kontekście należy zaznaczyć, iż porozumienia międzyinstytucjo-
nalne należą do kategorii prawa miękkiego UE przez co ich postanowienia 
nie są prawnie wiążące w stosunku do państw członkowskich. W związku  
z tym na mocy Traktatu z Lizbony WRF zostały przekształcone z porozumie-
nia międzyinstytucjonalnego w akt prawnie wiążący11. Ich podstawą prawną 

8 Komisja Europejska, Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Pyta-
nia i odpowiedzi, Bruksela, 2 maja 2018 r., s. 1-2.
9 Komisja Europejska. Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE, 
COM (2017) 358 z dnia 28 czerwca 2017 r., s. 7-9, (dalej: Dokument otwierający debatę…).
10  E. Matuszyńska, B. Gruchman, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa 
2005, s. 80-82.
11  M. Michalcewicz-Kaniowska, W. Szymborski, M. Zajdel, Wieloletnie Ramy Finanso-
we ..., s. 257.
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jest art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w któ-
rym ponownie podkreślono, że perspektywy finansowe mają zapewnić wydat-
kowanie środków unijnych w sposób usystematyzowany oraz w granicach jej 
własnych zasobów. Prawo pierwotne reguluje również procedurę uchwalania 
WRF. W literalnym brzmieniu art. 312 ust. 2 Rada UE, działając zgodnie ze 
specjalną procedurą ustawodawczą, przyjmuje rozporządzenie w sprawie wie-
loletnich ram finansowych. Podstawowym warunkiem uchwalenia rozporzą-
dzenia jest uzyskanie jednomyślności w ramach Rady oraz uprzedniej zgody 
Parlamentu Europejskiego. W sytuacji gdy nie uda się uzyskać zgody w spra-
wie nowych ram finansowych przed wygaśnięciem poprzedniej perspektywy 
finansowej, dopuszcza się możliwość przedłużenia obowiązywania przepisów 
dotyczących ostatniego roku budżetowego do czasu przyjęcia nowego rozpo-
rządzenia. Instytucje unijne są jednocześnie zobligowane do podjęcia wszel-
kich starań niezbędnych do przyjęcia nowych ram finansowych. Novum sta-
nowi również fakt, że wieloletnie ramy finansowe powinny nie tylko określać 

„kwoty rocznych pułapów środków na zobowiązania z podziałem na kategorie 
wydatków oraz rocznego pułapu środków na płatności”, lecz również” zawie-
rać wszelkie niezbędne postanowienia wymagane dla prawidłowego prowadze-
nia rocznej procedury budżetowej”. Klasyfikacja wydatków winna natomiast 
odpowiadać głównym sektorom działalności UE12. Przyjęciu rozporządzenia  
w sprawie wieloletnich ram finansowych towarzyszy również podpisanie po-
rozumienia międzyinstytucjonalnego, regulującego takie kwestie jak dyscy-
plina budżetowa, współpraca w kwestiach budżetowych oraz odpowiednie 
zarządzanie finansami. Należy również zaznaczyć, że instytucje unijne nie 
mogą uchwalić żadnego aktu prawnego, który miałby bezpośredni wpływ na 
strukturę budżetu unijnego, jeżeli nie są one w stanie zagwarantować możli-
wości finansowania wydatków przewidzianych w niniejszych aktach prawnych  
w granicach zasobów własnych Unii oraz ich zgodności z wieloletnimi ramami 
finansowymi13. 

W związku z tym można pokusić się o stwierdzenie, że każdy długoter-
minowy budżet to kompleksowy pakiet legislacyjny, obejmujący zarówno roz-
porządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych, zawierające kluczowe 
priorytety i obszary polityki oraz pułapy wydatków, jak i szczegółowe przepisy 
dotyczące poszczególnych sektorów oraz planów wydatkowych. 

12 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. UE C  
z 26.10.2012, nr 326, s. 182-183. 
13  M. Michalcewicz-Kaniowska, W. Szymborski, M. Zajdel, Wieloletnie Ramy Finanso-
we ..., s. 257. 
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Nieformalny etap negocjacji  
w sprawie WRF na lata 2021-2027

Perspektywa wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE stała się oka-
zja do szerokiej dyskusji w gronie państw członkowskich i instytucji unijnych 
na temat przyszłego długoterminowego budżetu UE oraz jego modernizacji. 
Debata ta rozpoczęła się w 2017 r. wraz z opublikowaniem przez Komisję 
Europejską dwóch istotnych dokumentów Białej Księgi w sprawie przyszłości 
Europy14 oraz Dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów 
UE15. Komisja wskazała wówczas, że decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii  
z UE, oznacza utratę nie tylko ważnego partnera, ale również istotnego wkładu 
w finansowaniu unijnych polityk i programów. Luka w finansach unijnych 
implikuje konieczność refleksji nad tym, jakiego rodzaju budżet jest pożądany 
i równocześnie możliwy do zrealizowania. W tym kontekście Komisja zwróciła 
również uwagę na szereg nowych wyzwań stających przez UE tj. kryzys uchodź-
czy, kwestie bezpieczeństwa i zagrożenia atakami cybernetycznymi oraz szero-
ko pojętym terroryzmem oraz konieczność reorganizacji polityki obronności. 
Ponadto struktura przyszłego budżetu powinna służyć przede wszystkim oby-
watelom UE, dlatego należy dołożyć wszelkich starań by środki finansowe były 
w stanie zapewnić wszystkim państwom członkowskim zrównoważony rozwój 
gospodarczy, solidarność oraz bezpieczeństwo w przyszłości. W coraz bardziej 
niestabilnych warunkach globalnych ważne jest także by przygotować się na 
nowe, nieprzewidziane wyzwania. Głównym celem niniejszych dokumentów 
było zaprezentowanie wizji rozwoju UE w oparciu o pięć różnych scenariuszy 
oraz zasięgnięcie opinii innych instytucji unijnych oraz państw członkowskich 
na temat możliwości realizacji wspólnych polityk oraz celów unijnych. Opinie 
te miałyby następnie zostać wykorzystane przy przygotowywaniu przez KE 
wniosków legislacyjnych w sprawie wieloletnich ram finansowych16. 

W dniu 24 października 2017 Parlament Europejski zajął po raz pierwszy 
stanowisko w sprawie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości 
finansów UE. W pierwszej kolejności wskazał on na poważne wady obecnych 
ram finansowych, których środki finansowe okazały się niewystarczające do 
zaspokojenia potrzeb oraz ambicji politycznych UE. Dlatego też optował on 
za podwyższeniem obecnego pułapu z poziomu 1% do 1,23% DNB, czyli za 

14 Komisja Europejska. Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze 
dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r., COM (2017) 2025 z 1 marca 2017 r, s. 1. 
15 Komisja Europejska. Dokument otwierający debatę…,s. 1. 
16 Ibidem, s.5, 13, 21. 
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zwiększeniem budżetu unijnego. Wśród rekomendacji PE znalazł się również 
postulat zmiany dotychczasowych zasad zasilania budżetu, zgodnie z zalece-
niami Grupy Wysokiego Szczebla ds. Środków Własnych, poprzez wprowa-
dzenie nowych środków własnych. Eurodeputowani stwierdzili również, że 
opuszczenie przez Wielką Brytanie UE jest okazją do zniesienie wszelkich  
rabatów, które sprawiają, że obecny system finasowania unijnego jest niezwy-
kle skomplikowany i nieprzejrzysty17.

Kolejnym krokiem na drodze do przygotowania perspektywy finansowej 
był komunikat KE w sprawie nowych WRF z dnia 14 lutego 2018 r., który 
zawierał bardziej szczegółowe cele oraz sposoby finansowania unijnego budże-
tu na najbliższe siedem lat. Został on przygotowany z myślą o nieformalnym 
spotkaniu przywódców UE, które miało się odbyć 23 lutego 2018 r18. 

W komunikacie Komisja wyraźnie zaznaczyła, że siedmioletni budżet wi-
nien być budżetem inwestycyjnym, akcentującym europejską wartość dodaną. 
W komunikacie po raz kolejny podkreślono, że opuszczenie przez Wielką Bry-
tanie UE wymusza konieczność ponownej analizy i racjonalizacji unijnego bu-
dżetu w każdym możliwym obszarze by możliwe było poczynienie oszczędności 
przy jednoczesnym realizowaniu priorytetów. Wymierne rezultaty mogą być 
osiągnięte tylko wtedy, gdy instytucje unijne zdecydują się na utworzenie no-
wych zasób własnych, dlatego też Komisja zaproponowała szerokie spektrum 
nowych źródeł finansowania unijnego: po pierwsze, nowe dochody wynikające 
z systemu handlu emisjami, po drugie, ustanowienie poboru od uproszczonej 
podstawy podatku od wartości dodanej, po trzecie, wprowadzenie podatku 
skorelowanego ze wspólną skonsolidowaną podstawę opodatkowania osób 
prawnych oraz po czwarte, utworzenie wkładu wynikającego z senioratu, czyli 
kwoty odpowiadającej części zysku netto z udziałów państwowych banków 
centralnych w dochodzie pieniężnym Eurolandu, która byłaby następnie prze-
kazywana na poczet budżetu unijnego jako forma wkładu państwowego19. 

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych postulatów przedstawionych 
przez KE była propozycja uzależnienia wypłaty środków z unijnego budże-
tu od przestrzegania wartości określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europej-
skiej, które odnoszą się do stanu praworządności w poszczególnych państwach 

17 Parlament Europejski. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dokumentu 
otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE (2017/2742(RSP)), s. 3-7. 
18 Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europej-
skiej i Rady, Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie 
realizuje swoje priorytety po 2020 r., Wkład Komisji Europejskiej w nieformalne spotkanie przywód-
ców w dniu 23 lutego 2018 r, Bruksela, dnia 14.2.2018r. COM (2018) 98 final.
19 Komisja Europejska. Komunikat Komisji. Nowe nowoczesne…, s.22-24.
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członkowskich Poważne naruszenie prawa Unii miałoby w konsekwencji pro-
wadzić do zablokowania wypłat z budżetu20.

Komunikat KE był przedmiotem żywej dyskusji podczas nieformalne-
go spotkania szefów państw i rządów 27 państw członkowskich. Przywódcy 
unijny byli zgodni co do tego, że należy wypełnić lukę wynikającą z Brexitu 
oraz podjąć niezbędne działania by przyjęcie WRF odbyło się bez opóźnień. 
Uzgodnili oni również, że UE winna przeznaczyć więcej środków finansowych 
na: zahamowanie nielegalnej migracji, obronność i bezpieczeństwo oraz pro-
gramy wsparcia mobilności studentów, w szczególności na program Erasmus 
Plus21. 

W dniu 14 marca 2018 Parlament Europejski odnosząc się do komu-
nikatu KE oraz nieformalnego spotkania przywódców unijnych przyjął dwie 
rezolucje: w sprawie następnych WRF22 oraz w sprawie reformy systemu zaso-
bów własnych UE23. Parlament poparł propozycje szefów państw i rządów od-
nośnie przeznaczenia większych środków na zahamowanie nielegalnej migracji, 
obronność i bezpieczeństwo oraz program Erasmus plus, wskazując jednocze-
śnie na potrzebę dalszego wsparcia wspólnej polityki rolnej, polityki rybołów-
stwa i spójności. W tym kontekście zwraca on jednak uwagę na konieczność 
zwiększenia pułapu wkładów państw członkowskich do poziomu 1,3 % DNB 
dla 27 państw członkowskich. Zagwarantowano większych środków finanso-
wych powinno towarzyszyć jednoczesne utworzenie dwóch rodzajów wsparcia 
finansowego dla unijnego budżetu: po pierwsze, wsparcie inwestycji dzięki 
kontynuacji działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strate-
gicznych oraz po drugie, rozbudowę funkcji stabilizacyjnej dla strefy euro24. 
Mając na uwadze państwa członkowskie należące do Eurolandu, Parlament 
wyraził również poparcie dla konceptu utworzenia specjalnej linii budżetowej 
dla strefy euro, którego pomysłodawcą był ówczesny przewodniczący KE- J.C. 
Junker25.

20 Ibidem, s. 20-21.
21 Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej, Nieformalne spotkanie 27 szefów państw 
i rządów, 23 lutego 2018, https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-coun-
cil/2018/02/23/, [dostęp:: 02.07.2020]. 
22 Parlament Europejski. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r. 
w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 
2020 r. (2017/2052(INI)).
23 Parlament Europejski. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2018 r.  
w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2017/2053(INI)).
24 Rezolucja w sprawie następnych WRF…, s. 3-6.
25 Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europej-
skiej, Rady i Europejskiego Banku Centralnego. Nowe instrumenty budżetowe na rzecz stabilnej 
strefy euro osadzone w ramach prawnych Unii, COM/2017/0822 final.
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Interesującym postulatem dotyczącym okresu obowiązywania WRF była 
propozycja ustanowienia WRP w formule formule 5 + 5 lat, której towarzy-
szyłaby obligatoryjna rewizja śródokresowa. Wprowadzenie takiego rozwią-
zania jest natomiast przewidziane w perspektywie długoterminowej, dlatego 
ramy finansowe na lata 2021-2027 powinny być ustalone na okres siedmiu lat 
 i uwzględniać obowiązkową rewizję śródokresową, stanowiąc w związku z tym 
rozwiązanie przejściowe, które winno być zastosowane po raz ostatni26. 

W przedmiocie warunkowości wypłat zaproponowanej przez KE, zo-
bligował on Komisje do zaprojektowania mechanizmu określającego zasady 
konsekwencji finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez dane państwo 
członkowskie wartości określonych w art. 2 TUE. Parlament wezwał rów-
nież Radę Europejska do wykorzystania klauzuli pomostowej przewidzianej  
w TFUE celem rezygnacji z wymogu jednomyślności przy przyjmowaniu roz-
porządzenia dotyczącego WRF na rzecz większości kwalifikowanej.

W drugim z dokumentów autorstwa PE, czyli w rezolucji w sprawie re-
formy systemu zasób własnych, PE jednoznacznie stwierdził, że powinno się 
zachować ogół tradycyjnych zasobów własnych obejmujących cła, opłaty rolne 
oraz opłaty wyrównawcze od cukru i izoglukozy oraz znieść nie tylko rabaty, 
lecz również wszelkie korekty w stosunku do wszystkich państw członkow-
skich. W tym kontekście zobowiązał KE do zbadania możliwości ustanowienia 
koszyka ewentualnych nowych zasobów własnych, na podstawie propozycji 
przedstawionych w komunikacie KE w sprawie nowych WRF z dnia 14 lutego 
2018. Zdaniem PE katalog ten mógłby zostać uzupełniony również o podatek 
dla przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym, podatki i opłaty środowiskowe oraz 
podatek od transakcji finansowych (PTF)27.

Formalny etap negocjacji  
w sprawie WRF na lata 2021-2027 
- propozycje Komisji Europejskiej

Na postawie opinii zebranych podczas konsultacji w przedmiocie WRF 
w dniu 2 maja 2018 r. KE zaprezentowała komunikat oraz pakiet wniosków 
ustawodawczych w przedmiocie nowego długoterminowego budżetu UE, 
rozpoczynając tym samym właściwy etap procedury legislacyjnej. Formalna 
struktura budżetu została ujęta w siedem podstawowych działów: jednolity 
rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa, spójność i wartości, zasoby naturalne 

26 Rezolucja w sprawie następnych WRF…, s. 7-8.
27 Rezolucja w sprawie reformy systemu zasobów własnych…, s. 8-13.
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i środowisko, migracja i zarządzanie granicami, bezpieczeństwo i obrona, są-
siedztwo i świat, europejska administracja publiczna28.

Nowy długoterminowy, zmodernizowany budżet miałby opierać się na 
następujących zasadach: po pierwsze, zwiększenie nacisku europejską wartość 
dodaną, po drugie, zwiększenie przejrzystości budżetu poprzez zmniejszenie 
liczby programów oraz połączenie źródeł finansowania w ramach nowych zin-
tegrowanych programów, po trzecie, zmniejszenie biurokracji w stosunku do 
beneficjentów dzięki ustanowieniu jednolitego zbioru przepisów, po czwarte, 
nacisk na zwiększenie elastyczności w kontekście programów a także ustano-
wienie nowej rezerwy unijnej, która umożliwi natychmiastową reakcję na nie-
przewidziane wydarzenia czy sytuacje nadzwyczajne29. 

Pułap środków na zobowiązania zaproponowany przez KE wynosi 1 135 
mld euro, co daje równowartość 1,114 % DNB natomiast pułap płatności 
został ustalony na poziomie 1 105 mld euro (czyli 1,08 proc. DNB). Obie 
wartości zostały zaproponowane z uwzględnieniem cen z 2018 r. Warto w tym 
kontekście podkreślić, że udział procentowy ustalony przez KE jest znacznie 
niższy niż pułapu określonego przez PE. Przegląd śródokresowy został nato-
miast zaplanowany na 2023 r30.

W kontekście niedoborów budżetowych będących konsekwencją wystą-
pienia Zjednoczonego Królestwa z UE projekt przewiduje ich skompenso-
wanie nowym koszykiem zasobów własnych przy jednoczesnym zwiększeniu 
oszczędności oraz przesunięć środków pieniężnych z dotychczasowych progra-
mów. W ramach tych działań Komisja zaproponowała zmniejszenie środków 
budżetowych na wspólną politykę rolną i politykę spójności oraz wzrost wy-
datków w takich obszarach jak: badania naukowe i innowacje, młodzież i go-
spodarka cyfrowa, migracje, co w zasadzie odpowiada postulatom PE i Rady 
UE, które zostały przedstawione podczas pierwszego etapu negocjacji31.

Komisja przyjęła również wniosek dotyczący rozporządzenia PE i Rady 
w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w za-
kresie praworządności w państwach członkowskich, którego głównym celem 
jest wzmocnienie zależności między finansowaniem UE a przestrzeganiem 

28 Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europej-
skiej, Rady, Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nowoczesny 
budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, 
Bruksela, dnia 2.5.2018r. COM (2018) 321 final, s. 7.
29 Ibidem, s. 3-5.
30 Ibidem, s. 25-26; Komisja Europejska. Wniosek rozporządzenie Rady określające wielo-
letnie ramy finansowe na lata 2021–2027, Bruksela, dnia 2.5.2018 COM (2018) 322 final, s.2.
31 Komunikat Komisji nowoczesny budżet…, s. 23-25.
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zasad praworządności. Wniosek przewiduje możliwość ustanowienia nowego 
mechanizmu pozwalającego na zawieszenie, zmniejszenie bądź ograniczenie 
dostępu do finansowania ze środków unijnych w przypadku gdy działalność 
państwa członkowskiego jest sprzeczna z zasadą praworządności, zawartej  
w art. 2 TUE. Decyzja taka będzie leżeć w gestii Rady UE, która przy okre-
ślaniu środków w stosunku do danego państwa członkowskiego będzie działać 
z poszanowaniem zasady proporcjonalności, uwzględniając powagę sytuacji, 
wymiar czasowy, powtarzalność oraz intencje towarzyszące postępowaniu, po-
ziom zaangażowania przy eliminowaniu braków w zakresie praworządności,  
a także zakres skutków tego braku dla funduszy unijnych32.

Komisja przestawiła także cztery wnioski legislacyjne w przedmiocie za-
sobów własnych: projekt decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej, wniosek rozporządzenia określającego środki wykonawcze do-
tyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, projekt rozporządzenia 
w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych po-
chodzących z podatku od wartości dodanej, wniosek rozporządzenia w spra-
wie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na wspól-
nej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym 
systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi 
odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków 
w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych.

Zgodnie z propozycją Komisji miałby zostać utworzony koszyk nowych 
zasobów własnych, składających się z: udziału w nowej wspólnej skonsolidowa-
nej podstawie opodatkowania osób prawnych, proporcjonalnej części zysków  
z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, które miałyby po-
chodzić ze sprzedaży aukcyjnej oraz krajowego wkładu powiązanego z ilości od-
padów z tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi. Nowe 
zasoby winny zapewnić ok. 12 procent łącznych dochód unijnego budżetu33. 
Szczegółowe zasady określające metody i procedury udostępniania przez 
państwa członkowskie nowych zasobów własnych zostały natomiast zawarte  
w trzech kolejnych wnioskach legislacyjnych. Przewiduję się, że państwa człon-
kowskie będą zobowiązane do udostępniania swoich środków finansowych 
w dwunastu miesięcznych częściach oraz do udostępnienia KE nazw jednostek 

32 Komisja Europejska. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w pań-
stwach członkowskich, Bruksela, dnia 2.5.2018 r. COM (2018) 324 final, s. 2-3, 9-12.
33 Komisja Europejska. Wniosek decyzja Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej, Bruksela, dnia 2.5.2018 COM (2018) 325 final, s. 4, 11.
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ponoszących odpowiedzialność za obliczanie, ustalanie, pobór i kontrolowa-
nie zasobów własnych, niezbędnej dokumentacji administracyjnej i księgowej 
oraz sprawozdania zawierającego obliczone kwoty zasobów własnych34. 

W odpowiedzi na pakiet wniosków legislacyjnych odnoszących się do 
nowych WRF, Parlament Europejski w dniu 30 maja 2018 r. przedstawił 
swoje stanowisko w niniejszym przedmiocie. Według Parlamentu propozycje 
KE przyczynią się przede wszystkim do osłabienia polityk solidarnościowych 
oraz kluczowych obszarów działalności unijnej. W związku z tym podkreślił 
on konieczność utrzymania dotychczasowego finansowania Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz polityki spójności co najmniej na takim poziomie, jaki był przewi-
dziany w budżecie na lata 2014-2020. Wymaga to jednak zwiększenia wkładu 
państw członkowskich do poziomu 1,3 procent DNB dla 27 państw człon-
kowskich UE. Co więcej, Parlament dostrzegł również liczne rozbieżności  
w danych zaprezentowanych przez KE dotyczących przesunięć środków finan-
sowych na realizacje nowatorskich programów przy jednoczesnym zmniejsze-
niu finasowania priorytetowych programów unijnych. Zdaniem Parlamentu 
cięcia środków są znacznie większe niż kwoty, które miałoby służyć wsparciu 
nowych priorytetów UE. W odniesieniu do pozostałych postulatów KE tj. sys-
tem zasób własnych, powiązanie finansowania z przestrzeganiem zasad prawo-
rządności, Parlament zajął natomiast przychylne stanowisko35. 

Negocjacje w sprawie WRF  
w ramach Rady Unii Europejskiej 
i Rady Europejskiej

Proces negocjacyjny w ramach Rady rozpoczął się w trakcie urzędującej 
prezydencji austriackiej, jednak kluczowe działania mające na celu przyjęcie 
nowych WRF zostały podjęte dopiero przez prezydencję bułgarska. W ciągu 

34 Komisja Europejska. Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie metod i procedury udo-
stępniania zasobów własnych opartych na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób 
prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi 
odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia po-
trzeb gotówkowych, Bruksela, dnia 2.5.2018 COM(2018) 326 final, s. 8-11; Komisja Europej-
ska. Wniosek rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych 
warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej, Bruksela, dnia 
2.5.2018 COM(2018) 328 final, s.6-8.; Komisja Europejska. Wniosek rozporządzenie Rady okre-
ślające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, COM/2018/327 
final, s. 9-12.
35 Parlament Europejski. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 maja 2018 r.  
w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)), 
s. 1-3. 
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sześciu miesięcy ministrowie przeprowadzili wnikliwą analizę wniosków za-
prezentowanych przez KE, skupiając się przede wszystkim na wypracowaniu 
kompromisu w przedmiocie polityk sektorów. Objęcie prezydencji przez Ru-
munie zapoczątkowało natomiast nasilenie dyskusji z państwami członkowski-
mi, która była realizowana zarówno na szczeblu technicznym, jak i politycz-
nym. Prezydencja rumuńska rozpoczęła również negocjacje z Parlamentem 
Europejskim w przedmiocie przepisów sektorowych bezpośrednio skorelowa-
nych z WRF36. 

Po objęciu prezydencji przez Finlandie, 9 lipca 2019 r. ministrowie pod-
dali analizie pakiet wniosków legislacyjnych dotyczących zasobów własnych.  
Z zebranych dotychczas opinii jednoznacznie wynika, że o ile istnieje po-
wszechna zgoda co do wpłat obliczanych na postawie ilości odpadów plastiko-
wych, o tyle większość delegacji państw członkowskich opowiada się za odrzu-
ceniem proponowanych nowych zasobów własnych powiązanych z wspólną 
skonsolidowaną podstawą opodatkowania przedsiębiorstw ze względu na brak 
postępów negocjacyjnych w tej sprawie w ramach Rady. Członkowie Rady 
wezwali również KE do przedłożenia propozycji odnośnie nowych możliwych 
zasobów własnych37. 

Podczas spotkania Rady Europejskiej w dniach 17-18 października przy-
wódcy unijni skupili się na ogólnym poziomie oraz rozdziale środków między 
główne dziedziny polityk UE, a także na ich źródłach finansowania. Rada Eu-
ropejska wezwała również prezydencje fińską do przygotowania przed szczy-
tem zaplanowanym na grudzień 2019 r. schematu negocjacyjnego, zawierają-
cego dane liczbowe38. 

Prezydencja fińska była również orędownikiem zmniejszenia budżetu do 
poziomu 1,005 procent DNB dla 27 państw członkowskich. Pułap ten byłby 
znacznie niższy niż ten, który został przewidziany przez KE. Ustalenie budżetu 
na takim poziomie oznaczałoby natomiast redukcje 60-65 mld euro w stosun-
ku do obecnych WRF. Ministrowie oparli swoją argumentacje na przekona-
niu, że niniejszy postulat stanowi kompromis pomiędzy propozycją KE (1,114 
procent DNB dla UE27), a stanowiskiem głównych płatników netto, w szcze-
gólności Austrii, Danii, Holandii i Szwecji, które domagają się zmniejszenia 

36 Council of the European Union, Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027: 
revised draft Negotiating Box, Brussels, 14 June 2019, 10010/1/19 REV 1, s. 2-6.
37 Council of the European Union, Outcome of the Council meeting, 3707th Council meet-
ing Economic and Financial Affairs, Brussels, 9 July 2019, 11017/19 (OR. en), s. 3-4. 
38 Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, 17–18 października 
2019, https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2019/10/17-18/ (do-
step 06.07.2020]. 
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budżetu po Brexicie do poziomu 1 procent DNB dla UE27. Zmniejszenie 
finansowania miałoby dotyczyć w głównej mierze polityki spójności oraz 
Wspólnej Polityki Rolnej. Scenariusz ten został jednak zakwestionowany przez 
15 państw członkowskich podczas posiedzenia ambasadorów państw człon-
kowskich w ramach COREPER. Państwa te stoją na stanowisku, że cięcia  
w polityce spójności przyczynią się do pogorszenia standardu życia mieszkań-
ców UE, bowiem środki te są przeznaczane w głównej mierze na niwelowanie 
różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów39.

Podczas posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych w dniu 10 grudnia  
2019 r., ministrowie państw członkowskich przeprowadzili debatę orientacyj-
ną na temat nowych WRF, realizowaną w oparciu o schemat negocjacyjny  
z danymi liczbowymi, który został przestawiony przez prezydencję fińską. Pre-
zydencja wystąpiła z propozycją ustalenia WRF na poziomie 1 087 mld EUR, 
co odpowiada 1,07% DNB dla UE-2740. Na szczycie Rady Europejskiej, który 
miał miejsce w dniach 12-13 grudnia 2019 r. szefowie państw i rządów zaape-
lowali do przewodniczącego RE- Charlesa Michela o kontynuacje negocjacji 
celem wypracowania ostatecznego porozumienia w sprawie WRF41. Ponadto, 
przewodniczący PE w swoim wystąpieniu do Rady Europejskiej zauważył, że 
wniosek prezydencji fińskiej jest sprzeczny z oczekiwaniami PE, bowiem klu-
czowym celem winno być zapewnienie finansowania tradycyjnych polityk na 
niezmiennym poziomie przy jednoczesnym zagwarantowaniu wystraczających 
środków by UE mogła stawić czoła przyszłym wyzwaniom. Dlatego też prze-
wodniczący PE wezwał Charlesa Michela oraz prezydencje chorwacką, która 
miała objąć prezydenturę 1 stycznia 2020 r., o wspieranie konsultacji między 
zainteresowanymi stronami celem zbliżenia stanowisk instytucji unijnych42. 

W grudniu 2019 r. decyzją europosłów urząd przewodniczącego KE ob-
jęła Ursula von der Leyen. Zgodnie z programem politycznym, który został 
przedstawiony przez kandydatkę w trakcie ubiegania się o stanowisko szefa eg-
zekutywy europejskiej, w programie działań przewidzianych przez KE główny 
nacisk położono na kwestię klimatyczne, a co za tym idzie w przekształcenie 

39 Unijny budżet zredukowany o ponad 60 mld euro? To propozycja fińskiej prezydencji, 15 
października 2019, https://forsal.pl/artykuly/1435096,unijny-budzet-zredukowany-o-ponad-

-60-mld-euro-to-propozycja-finskiej-prezydencji.html, [dostęp: 06.07.2020]. 
40 Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada do Spraw Ogólnych, 10 grudnia 2019, 
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/gac/2019/12/10/ [dostęp: 06.07.2020]. 
41 Rada Europejska, Posiedzenie Rady Europejskiej (12 grudnia 2019 r.) – Konkluzje, 
Bruksela, 12 grudnia 2019 r. (OR. en) EUCO 29/19, s. 3.
42 Parlament Europejski, Wieloletnie ramy finansowe, https://www.europarl.europa.eu/
factsheets/pl/sheet/29/wieloletnie-ramy-finansowe, [dostęp: 07.07.2020]. 
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UE w pierwszy neutralny kontynent dla klimatu43. Mając na uwadze powyższe, 
KE w styczniu 2020 r. zaproponowała wniosek sprawie Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, który miałby stanowić uzupełniający element 
pakietu wniosków w sprawie WRF. Fundusz ten miałby być finansowany do 
kwoty 7,5 mld EUR44.

Kolejnym krokiem na drodze do uchwalenia WRF był nadzwyczajny 
szczyt Rady Europejskiej w dniach 20-21 lutego 2020 r., który został po-
święcony długoterminowemu budżetowi UE na lata 2021-2027. Został on 
przygotowany w oparciu o jednostronne konsultacje przewodniczącego RE  
z przywódcami 27 państw członkowskich UE. Na podstawie zebranych infor-
macji Charles Michel zaprezentował propozycję w przedmiocie ogólnej wiel-
kości budżetu oraz sposobu jego podziału. Poziom wydatków miałby opiewać 
na kwotę 1 095 mld euro, stanowiąc równowartość 1,074 proc. DNB dla 
UE-27. Novum stanowi jednak powierzenie KE odpowiedzialności za zawie-
szenie funduszy w stosunku do krajów, które nie przestrzegają zasad prawo-
rządności. Dotychczasowa propozycja KE przywidywała, że zawieszenie bądź 
redukcja wypłat na wypadek naruszenia rządów prawa miałaby moc wiążącą  
o ile członkowie Rady nie zablokowałyby jej większość kwalifikowaną. Prze-
wodniczący RE wystąpił także z propozycją przesunięcia wydatków dotyczą-
cych polityki spójności z bogatszych regionów Wspólnoty na poczet tych 
mniej zamożnych45. 

W trakcie szczytu szefom państw i rządów nie udało się jednak wypra-
cować porozumienia w przedmiocie nowych WRF. Przewodniczący RE 
jednoznacznie stwierdził, że obecne negocjacje należą do jednych z najtrud-
niejszych w dotychczasowej historii UE ze względu na lukę budżetową rzędu 
60 do 75 mld euro, która powstała na skutek wystąpienia Wielkiej Brytanii  
z UE46. Dwudniowy szczyt pokazał także, że istnieją dwie grupy krajów, które 

43 Unia, która mierzy wyżej Mój program dla Europy, Kandydatka na przewodniczącą 
Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Euro-
pejskiej (2019-2024), https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guide-
lines-next-commission_pl.pdf [dostęp: 07.07.2020]. 
44 Komisja Europejska. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Bruksela, dnia 14.1.2020 r. COM(2020) 
22 final, s. 1-3.
45 M. Kucharczyk, Albo praworządność, albo dwa razy mniej pieniędzy dla Polski. Charles 
Michel zapowiada nowy budżet UE, 17.02.2020, https://www.euractiv.pl/section/instytucje-

-ue/news/charles-michel-zaprezentowal-kompromisowy-projekt-unijnego-budzetu/, (dostep 
07.07.2020]. 
46 Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komunikat prasowy. Wystąpienie Charles’a 
Michela po nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej 20–21 lutego 2020 r., https://www.consi-
lium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/02/21/remarks-by-president-charles-michel-after-

-the-special-meeting-of-the-european-council-on-20-21-february-2020/, [dostęp:: 07.07.2020]. 
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mają odmienne preferencje odnośnie przyszłego budżetu UE. Pierwsza z nich 
tworzy Austria, Dania, Holandia i Szwecja, zwane także „oszczędną czwórką”, 
które stanowczo sprzeciwiają się zwiększeniu wkładów państw członkowskich 
powyżej poziomu 1 procent DNB dla UE-27. Druga grupa krajów, którą two-
rzą w szczególności państwa Europy Środkowo-Wschodniej wspierane przez 
PE, podkreśliła natomiast konieczność utrzymania budżetu unijnego na po-
ziomie 1,3 procent DNB bowiem ich zdaniem tylko wtedy istnieje możli-
wość realizacji ambitnych celów unijnych związanych ze zmianami klimatu, 
rozwojem gospodarczo-społecznym oraz przekształceniem UE w gospodarkę 
cyfrową. Państwa te stanowczo sprzeciwiają się również cięciom w WPR oraz 
polityce spójności47. 

Wpływ pandemii Covid-19  
na ostateczny kształt WRF

Pandemia koronawirusa stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla zdro-
wia publicznego, lecz również dla gospodarki europejskiej. Dlatego ważne 
jest by wykorzystać wszystkie zasoby państw członkowskich i UE by przeciw-
działać negatywnym skutkom gospodarczym i minimalizować coraz bardziej 
widoczne skutki społeczne. Implikuje to konieczność nie tylko reorganizacji 
dotychczasowych WRF, lecz również ustanowienia kompleksowego planu na-
prawy, który będzie realizowany w duchu solidarności zarówno na szczeblu 
europejskim, jak poszczególnych państw członkowskich. 

W związku z tym 21 kwietnia 2020 r. przewodniczący Rady Europejskiej 
i KE przedstawili tzw. mapę drogową dla odbudowy Europy. W niniejszym ra-
porcie jednoznacznie stwierdzono, że   przyszłe WRF będą istotnym instrumen-
tem wspierającym ożywienie gospodarcze. Mając na uwadze powyższe, winny 
one uwzględniać wpływ pandemii koronawisua na regiony i sektory najbar-
dziej dotknięte klęską, poprzez reorganizacje dotychczasowych programów 
celem maksymalizacji ich wkładu w odbudowę. Autorzy raportu zobligowali 
tym samym KE do przeanalizowania potrzeb i przyjęcia wniosku uwzględnia-
jącego przyszłe wyzwania48. 

47 D. Istrate, What’s next for the ‘Friends of Cohesion’ in EU budget talks?, 28.02.2020, 
https://emerging-europe.com/news/whats-next-for-the-friends-of-cohesion-in-eu-budget-
talks/, [dostęp: 08.07.2020]. 
48 A Roadmap for recovery. Towards a more resilient, sustainable and fair Europe, https://
www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf, s. 2-3, 
[dostęp: 08.07.2020]. 
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W rezultacie Komisja Europejska w dniach 27-28 maja 2020 r. zaprezen-
towała wnioski dotyczące przeglądu WRF na lata 2021-2027. Propozycje te 
zakładają nieznaczne zwiększenie kwoty WRF do poziomu 1 100 mld EUR 
oraz przewidują utworzenie dodatkowego instrumentu na rzecz odbudowy 
gospodarki europejskiej EU Next Generation w wysokości 750 mld EUR.  
W ramach instrumentu 500 mld euro miałoby zostać wypłaconych państwom 
członkowskim w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast 250 mld euro stano-
wiłoby kwotę przewidzianą na udzielenie pożyczek49. 

Pakiet KE tworzą także wnioski ustawodawcze dotyczące utworzenia 
nowych instrumentów wspierających państwa członkowskie oraz zwiększenia 
finansowania innych programów, istotnych z punktu widzenia zwiększania 
odporności UE oraz stawienia czoła skutkom pandemii koronawirusa. Do ta-
kich inicjatyw należą m.in.: program Horyzont Europa, Instrument Sąsiedz-
twa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, Instrument Pomocy 
Humanitarnej, program Cyfrowa Europa, instrument Łącząc Europę oraz In-
strument Pomocy Przedakcesyjnej. Finansowanie zaproponowanego pakietu 
miałoby być zabezpieczone dzięki wyemitowaniu przez UE obligacji na glo-
balnych rynkach finansowych. W tym kontekście zaproponowała ona również 
poprawki do decyzji w sprawie zasobów własnych, które miałyby zagwaranto-
wać UE większą aktywność kredytowa. W odniesieniu do zasobów własnych, 
przewiduje się ich zwiększenie pułapu na płatności do poziomi 1,4 % DNB 
dla UE-27 oraz tymczasowe zwiększenie 0,6 procent DNB do 2 procent. Zda-
niem Komisji wpływy wynikające z zasobów własnych byłby najlepszym roz-
wiązaniem dla pokrycia zwrotu kosztów pożyczek50. 

Propozycje KE zyskały szerokie uznanie wśród większości państw człon-
kowskich UE, a w szczególności Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Bułgarii, Ru-
munii oraz Polski. Kraje te będą jednymi z największych beneficjentów nowego 
instrumentu Next Generation EU, co umożliwi im skuteczną walkę z recesją 
po pandemii koronawirusa. Koncept KE nie zyskał jedynie aprobaty Czech  
i Węgier. Wnioski KE będą przedmiotem kolejnych spotkań szefów państw  
i rządów, które zostały zaplanowane na lipiec 2020 r.51 

49 Komisja Europejska, Najważniejsze instrumenty wspierające plan odbudowy UE,  
27 maj 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_ 
budget/2020.2138_pl_02.pdf [dostęp: 09.07.2020].
50 Komisja Europejska, Finansowanie planu odbudowy dla Europy, 27 maj 2020, https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2020.2139_ 
pl_04.1.pdf [dostęp: 09.07.2020]. 
51 K. Popławski, Plan odbudowy gospodarki UE – reakcje państw Europy Środkowej, 
03.06.2020, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-06-03/plan-odbudowy-go-
spodarki-ue-reakcje-panstw-europy-srodkowej [dostęp: 09.07.2020]. 
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Wnioski

Negocjacje w sprawie WRF są procesem, który absorbuje znaczną cześć 
uwagi politycznej, wyznaczają one bowiem nie tylko poziom równowagi mię-
dzy poszczególnymi instytucjami, lecz również determinują dalszy rozwój 
integracji europejskiej. Materia będąca przedmiotem niniejszej dyskusji jest 
niezwykle trudna do uzgodnienia, o czym świadczy brak kompromisu co do 
kształtu przyszłego długoletniego budżetu zarówno w gronie samych państw 
członkowskich, jak i instytucji europejskich. 

Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały, że w ramach UE do-
chodzi do ciągłego ścierania się interesów instytucji międzyrządowych oraz 
ponadarowych, które reprezentują interesy poszczególnych państw członkow-
skich. Dlatego też projekt WRF podlegał wielu modyfikacją i był niejedno-
krotnie kontestowany, co doprowadziło w konsekwencji do wydłużenia czasu 
trwania negocjacji. Wypracowanie kompromisu w niniejszym przedmiocie jest 
możliwe tylko wtedy, gdy państwom członkowskim skupiającym się w ramach 
Rady Unii Europejskiej uda się pogodzić odmienne interesy, które będą lu-
kratywne dla większości z nich. Nie należy jednak zapominać o kluczowej roli 
współpracy między instytucjami unijnymi dotycząca finansowania bieżących 
oraz przyszłych wydatków, która stanowi warunek sine qua non przyjęcia WRF.

Projektowana struktura przyszłego budżetu jest w stanie zagwarantować 
wystarczające środki na realizację większości dotychczasowych polityk i ce-
lów oraz nowych wyzwań związanych z transformacją klimatyczną, kryzysem 
migracyjnym, a także wybuchem pandemii koronawirusa. Luka budżetowa, 
będąca konsekwencją wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE będzie w głównej 
mierze skompensowana stworzeniem nowego koszyku zasobów własnych, za 
którą optował w szczególności PE. 

Konieczność modyfikacji konceptu WRF po wybuchu pandemii koro-
nawirusa jest jednak odzwierciedleniem powszechnego wśród decydentów eu-
ropejskich przekonania, że najskuteczniejszym sposobem walki z recesją jest 
zaciągnięcie długu przy zachowaniu nieziemnego poziomu WRF. Odpowiada 
to w zasadzie stanowisku państw należących do tzw. grupy oszczędnych, które 
są głównymi płatnikami netto do europejskiego budżetu52.

52 Budżet po pandemii – nowe wieloletnie ramy finansowe UE 2021–2027, 29.05.2020, 
https://www.pism.pl/publikacje/Budzet_po_pandemii___nowe_wieloletnie_ramy_finanso 
we_UE_20212027, [dostęp: 09.07.2020]. 
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Kwestia gospodarczo-kulturowa 
w Irlandii Północnej po Brexicie

Abstrakt: Brexit okazał się niezwykle skomplikowanym i niejednoznacznym zjawiskiem. 
Wielka Brytania oraz Unia Europejska starały się razem wypracować jak 
najlepszy plan wyjść państwa członkowskiego z organizacji, który zakładałby 
minimalizację wszelkich niepożądanych konsekwencji. Ustanowienie 
jednogłośnego stanowiska utrudnia jednak casus Irlandii Północnej. 
Pamięć historyczna nie pozwoliła zapomnieć wydarzeń z XX wieku oraz 
działalności organizacji o zabarwieniu terrorystycznym, separatystycznym 
i etnicznym. Możliwość ,,ożywienia’’ tendencji, które zostały wyciszone 
na początku XXI wieku, sprawia, iż Irlandia Północna staje się bardzo 
ważnym uczestnikiem rozmów, z którym należałoby się liczyć podczas 
procesu decyzyjnego. Celem artykułu jest ukazanie głównych kwestii, 
które trapią Irlandczyków: przyszłość ekonomiczna państwa oraz nastroje 
panujące wśród obywateli. Dochodzi do tego również problem związany 
z przyszłą granicą i relacji z państwami pozostającymi w UE. Ostatnim  
z elementów poruszonych w tekście będzie ukazanie postawy Brytyjczyków 
wobec problemów zaistniałych w prowincji.

Słowa kluczowe: Brexit, Irlandia Północna, "Irlandzki bezpiecznik"

Abstract: Brexit turned out to be an extremely complicated and ambiguous 
phenomenon. The United Kingdom and the European Union tried to work 
out the best possible exit plan for a member state from the organization, 
which would minimize any undesirable consequences. However, the case 
of Northern Ireland is hampered by the establishment of a unanimous 
position. Historical memory did not allow us to forget the events of the 
20th century and the activities of organizations with a terrorist, separatist 
and ethnic tinge. The possibility of "reviving" the tendencies that were 
suppressed at the beginning of the 21st century makes Northern Ireland 
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a very important participant in the talks who should be reckoned with 
during the decision-making process. The aim of the article is to present the 
main issues that plague the Irish people: the economic future of the state 
and the mood among its citizens. There is also the problem of the future 
border and relations with the countries remaining in the EU. The last one 
of the elements mentioned in the text will be the attitude of the British 
towards problems in the province.

Keywords: Brexit, Northern Ireland, "Irish fuse"

Wstęp

Analizując problematykę Irlandii Północnej, która od 1921 r. przynależy 
do Wielkiej Brytanii, należałoby odnieść się do roku 1172, kiedy to papież 
Aleksander III uznał króla Henryka II za władcę Irlandii. Od tego momentu 
historia irlandzko-brytyjska przeplatana była konfliktami, wojnami, zamacha-
mi i zawieranymi sojuszami, których jednak nie przestrzegano. Choć wydaje 
się, że kwestia Irlandii Północnej została w miarę ustalona, to każda wprowa-
dzana zmiana, wzbudza niepokój przed zaszkodzeniem jej stanowi, żywotności 
interesów lub relacji z innymi państwami. Tak jest i w przypadku Brexitu.

Aktualnie najwięcej kontrowersji wzbudzają dwie sprawy: uregulowanie 
granicy oraz reakcja społeczna. Odbywało się wiele spotkań, zapadało wiele de-
cyzji dotyczących samej Irlandii Północnej, która nie potrafiła ustosunkować 
się do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE). Liczne niejasności 
oraz szereg propozycji, które zmieniane były podczas rządów Jamesa Camero-
na, Theresy May oraz Borisa Johnsona, pozostawiło populacje obu terytoriów 
bez jasnej wizji wspólnej przyszłości. Główne pytania zadawane przez Brytyj-
czyków i Irlandczyków dotykały kwestii granicy, jej zmiany, nowej prawnej 
regulacji oraz ewentualnych kosztów, jakie trzeba będzie ponieść. Dochodzi 
do tego problematyka gospodarek, handlu, przepływu towarów, kapitału oraz 
osób, relacji z pozostałymi członkami UE oraz Commonwealthu, pojęcie nie-
zależności lub też zależności. Brak usiłowania odpowiedzi na te pytania lub 
odpowiadanie niekonstruktywne przyczyniło się do ponownego zaognienia sy-
tuacji wewnątrz Irlandii Północnej napiętnowanej wizją tragicznych wydarzeń 
zeszłego wieku. Pojawiła się obawa, dotycząca wznowienia działań dokony-
wanych przez nowe organizacje pochodzące od tradycyjnej IRA. Dodatkowo, 
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poruszano kwestie referendum oraz ponownego zjednoczenia obu Irlandii, co 
na nowo zrodziło niechęć wobec Królestwa. W XXI wieku opinia publiczna 
stara się unikać zatargów, mogących doprowadzić do wywołania wojny, co 
podmioty areny międzynarodowej doskonale sobie uświadomiły po dokona-
niu aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 r., która tylko potwier-
dziła bezradność UE w sprawie rozwiązywania konfliktu interesów między 
państwami, a także brak jednorodnej wizji oraz europejskiej strategii. Kultura 
strategiczna potwierdza, że niektóre państwa posiadają większe predyspozycje 
do prowadzenia wojen, jednak taka postawa historycznie ewoluuje. Czy jed-
nak taki proces zaszedł już w Irlandii Północnej? Czy kiedy Brexit się dokona, 
Irlandczycy przyjmą ustalone porozumienie, czy też wręcz przeciwnie, dopro-
wadzą do rewolucji, która stanie się początkiem nowego ładu czy też chaosu?

Irlandia Północna – państwo sprzeczności

Zbrojne powstanie w 1916 r. w Dublinie dało początek wejścia do par-
lamentu (Dáil) organizacji Sinn Féin (My sami) otwierając tym samym nowy 
rozdział irlandzkiej historii pod nazwą ,,walka o niepodległość’’. Nawet pod-
pisanie traktatu z 1921 r. nie przyczyniło się do zakończenia wojny domowej. 
Trwający konflikt, zwłaszcza w latach 60., szczególnie nie służył interesowi 
Wielkiej Brytanii. Państwo zajmowało wówczas trzecie miejsce, zaraz po Re-
publice Federalnej Niemiec (RFN) oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej (USA) pod względem produkcji przemysłowej. Dodatkowo, wraz 
z USA, Francją i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) 
wchodziła do klubu atomowego i zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Niekorzystnie na jej międzynarodowy 
wizerunek wpływały głównie organizowane strajki oraz ataki terrorystyczne 
przeprowadzane przez IRA, walczącej o zjednoczenie Ulsteru z Republiką  
Irlandii1. 

Początek końca licznych konfliktów, spięć i chaosu rozpoczęło ogłosze-
nie w 1993 r. Deklaracji z Downing Street, zapraszającą do dialogu Wielką 
Brytanię, Irlandię, unionistów i republikanów. Najważniejszym wydarzeniem 
było podpisane w Wielki Piątek 10 kwietnia 1998 r. tzw. Porozumienia Wiel-
kopiątkowego, powołującego lokalną władzę ustawodawczą, wykonawczą, za-
powiadając reformę policji, a także rozbrojenie paramilitarnych grup, dodając, 

1 A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939 – 1997, Poznań 1999, s. 398.
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że referendum2 stanie się głównym instrumentem podejmowania decyzji do-
tyczących kwestii Irlandii przez społeczeństwo, których wola zostanie zaak-
ceptowana przez rząd brytyjski oraz irlandzki. Usunięto w Konstytucji zapis 
o niepodważalności dogmatu irlandzkiej polityki oraz powołano Służbę Po-
licyjną Irlandii Północnej3. W 2005 r. IRA oficjalnie ogłosiła, iż zakończyła 
walkę zbrojną skierowaną przeciwko Wielkiej Brytanii. 

Irlandia Północna jest najmniejszą częścią całego Królestwa, zajmującą 
północno-wschodnią część wyspy. W jej skład wchodzi sześć prowincji (Ar-
magh, Tyrone, Down, Antrim, Fermanagh i Derry), które nadane zostały  
w wyniku traktatu z 1921 r., dzielący wyspę Irlandię na dwie części: Ulster  
z własnym parlamentem, ale podlegający zwierzchnictwu Londynu oraz Wolne 
Państwo Irlandzkie wraz z pozostałym 26 prowincjami. Na mocy wielkopiąt-
kowego porozumienia powołano Zgromadzenie Irlandii Północnej oraz rząd, 
a w niezależnym parlamencie mieli po równo zasiadywać wyznawcy obu religii 
(2/3 społeczeństwa to wyznawcy protestantyzmu, a 1/3 to katolicy, których 
zbiorowości cały czas się powiększa). Wielka Brytania, dokonując inkorporacji 
terenu, nie przyczyniła się jednak do zapewnienia podobnych warunków bytu 
wyznawców katolicyzmu (byli ofiarami dyskryminacji, ograniczającej im do-
stęp do edukacji czy korzystanie z przysługujących im praw politycznych), co 
protestantyzmu, przyczyniając się tym do wywołania długiej wojny. 

Irlandia Północna jest terenem obfitującym w liczne antagonizmy i po-
działy. Ich początki można datować od czasów najazdu normandzkiego w roku 
ok. 1170. Wówczas społeczeństwo Irlandii podzielone było na grupę mówiącą 
w języku angielskim oraz posługująca się językiem celtyckim. Pierwsza wspól-
nota, rządząca klasa Angloirlandczyków, traktowała Anglię jako swoją ojczy-
znę, spisując historię ,,anglo-irlandzką’’ wyłącznie po angielsku, która jednak 
nie wiązała się tematycznie z Irlandią4.

Współcześnie można wyróżnić, takie podziały jak choćby na tle religij-
nym (katolicy – protestanci, choć w tym przypadku, w Republice Irlandii 
powoływane są gremia zajmujące się zwalczaniem dyskryminacji – w tym 
religijnej – jak np. Gremium do Spraw Równości oraz Trybunał do Spraw 

2 To w nim społeczeństwo potwierdziło zapisy wielkopiątkowe większością 94 % popu-
lacji Republiki i 71% ze strony Irlandii Północnej. 
3 G. Mathea, Irlandia Północna: trudne Porozumienie Wielkopiątkowe, Irlan-
dia Północna: trudne Porozumienie Wielkopiątkowe, https://www.polityka.pl/tygodnikpo-
lityka/historia/1744358,1,irlandia-polnocna-trudne-porozumienie-wielkopiatkowe.read 
[dostęp:18.04.2020].
4 J. Skrunda, E. Zuberbier, A. Tarnowska, Literatura świata. Literatury narodowe, twór-
cy i dzieła, prądy i kierunki. Encyklopedia PWN, Warszawa 2007, s. 365.
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Równości5), a w związku z tym determinowały istnienie wielu, szczególnie  
w XX wieku, podmiotów, które miały podkreślać hegemonię protestantów 
nad katolikami (Partia Ulsterskich Unionistów UUP, Policja Ulsteru, katolicy 
zaś powołali do życia organizację IRA), kulturowego podziału społeczeństwa 
(czyli rozłamie wśród Irlandczyków na protestantów/unionistów/lojalistów, 
dążących do pozostania w unii z Wielką Brytanią oraz katolików – nacjona-
listów prowadzących do zjednoczenia obu Irlandii i ustanowienia republiki), 
zatargów między Irlandią Północną a Republiką Irlandii (zwłaszcza po roku 
1985, kiedy to premier Margaret Thatcher podpisała z premierem Irlandii 
Garrettem FitzGeraldem porozumienie, umożliwiające Republice Irlandii in-
gerować w politykę Irlandii Północnej), rywalizacji między ugrupowaniami 
radyklanymi (Demokratyczna Partia Unionistów DUP i Sinn Féin) a umiar-
kowanymi, a nawet dotyczącym nazwy Irlandia Północna, określanej również 
jako Ulster (pojęcie pojawiające się zwłaszcza w nazwach partii politycznych 
i organizacji, podkreślających swoją odrębność) oraz niejasność statusu sześciu 
hrabstw, często wykorzystywanego w retoryce Republiki Irlandii, która pod-
kreśla, że obecne ziemie wchodzące w skład Irlandii Północnej nie należą do 
niej polityczne, lecz w wyniku sztucznego podziału.

Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na wizerunek Irlan-
dii Północnej jest również powszechnie funkcjonujące określenie, że wszyscy 
Irlandczycy są zwolennikami separatystycznych organizacji, co jest nieprawdą 
zwłaszcza, że podczas wojny tylko 10% społeczeństwa popierało lub nadal po-
piera ekstremistów. To co zapewne wpływa na działanie tego typu podmiotów 
pozapaństwowych, jest ogólne niezadowolenie, zmęczenie Irlandczyków, brak 
zaufania w stosunku do elit politycznych, zapowiadających niezrealizowane 
obietnice oraz coraz to nowsze propozycje, co napędza słuszność istnienia ta-
kich organizacji6. 

Do czasu ogłoszenia Brexitu casus Irlandii Północnej na chwilę stracił 
zainteresowanie opinii międzynarodowej. Poszczególne zamachy nowej od-
miany IRA nie budziły już niepokojów, a raczej uważane były za czasowe wy-
ładowania energii buntu i niezadowolenia, które pozwalały na nowo powró-
cić do spokojnie funkcjonującego państwa. To rozgłos o międzynarodowych 
zagrożeniach, jak terroryzm, klęski naturalne, przestępczość zorganizowana, 

5 A. P. Leszczyński, Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją trwałej regulacji 
pokojowej, Gorzów Wielkopolski 2018, s. 99.
6 M. Wróbel, Proces pokojowy w Irlandii Północnej w latach 90-tych i perspektywy 
uregulowania konflikt, s. 111 – 114, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element. 
ojs-doi-10_14746_ssp_2004_2_06/c/8910-8689.pdf [dostęp:18.04.2020].
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wojny lokalne w państwach globalnego Południa, znajdowały się w centrum 
zainteresowania decydentów politycznych i organizacji międzynarodowych, 
stojących na straży przestrzegania pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Wraz 
z momentem ogłoszenia Brexitu, wzrok strażników międzynarodowego prawa 
na nowo został skierowany na relacje między Irlandią Północną a Wielką Bry-
tanią, przyczyniając się do ponownego rozważania ewentualny scenariusz za-
kładających powrót do irlandzko-brytyjskiej wojny domowej nowej generacji. 

Irlandzki Brexit

Wynik referendum z 23 czerwca 2016 r. rozpoczął nowy bieg wydarzeń  
w całej Europie. Powody, dla których Wielka Brytania zdecydowała się opuścić 
struktury UE są liczne i odwołują się do różnych kontekstów. Z historycznego 
punktu widzenia, Królestwo nadal żyje snem wielkich podbojów, pamiętnych 
czasów, kiedy to Wielka Brytania była jednym z najpotężniejszych kolonizato-
rów, dyktujących warunki pokoju i wojny na arenie międzynarodowej. Kultu-
rowo-społecznych uwarunkowań należy szukać w mentalności Brytyjczyków, 
przekonanych o swojej megalomańskości i wyższości nad innymi narodami, 
dążąc do przywrócenia dawnego statusu quo. W przypadku gospodarczych ar-
gumentów, wyjście Wielkiej Brytanii z UE spowodowane zostało chęcią usta-
nawiania praw handlu oraz regulacji migracyjnych według własnych zasad7, co 
nie było możliwe podczas obecności w unijnych strukturach, gdzie cały mecha-
nizm działa zgodnie z ideą wspólnego dobra. Warto wspomnieć, że brytyjskie 
i irlandzkie członkostwo w Unii Europejskiej objęło oba systemy handlowe 
i celne wspólnym rynkiem, co wyeliminowało konieczność przeprowadzania 
wewnętrznych kontroli i powoływania urzędów celnych na granicy. Brexit 
może jednak doprowadzić do zamknięcie tej otwartej granicy gospodarczej. 

Być może aspekt nowej rzeczywistości, mianowicie, że każda sprawa  
w obecnych czasach musi zostać przefiltrowana przez zbiorowy interes, a nie 
partykularny, raził Koronę, której przedstawiciele utracili poczucie wyjątko-
wości. Jakie by nie były przesłanki wyjścia z UE, w tej chwili aktorzy areny 
międzynarodowej muszą sprostać nowemu stanu rzeczy. Bez wątpienia decyzja 
Brytyjczyków budziła zdziwienie, szczególnie że mimo wszystko, jej pozycja 
była mocna oraz uprzywilejowana, m.in. w wyniku takich decyzji, jak przy-
zwolenie Wielkiej Brytanii na nie wypłacanie imigrantom z Unii pracujących 
na jej terytorium podobnych świadczeń socjalnych jak Brytyjczykom, czy 

7  M. E. Bill, Brexit means Brexit. Kilka uwag o problemach migracji, 2017, s. 1.
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przyzwolenie państwu na możliwość wglądu w sprawy dotyczące strefy euro8.
Zadeklarowanie wyjścia z UE oznacza szereg nowych zmian. Wiel-

ka Brytania oraz trzej przedstawiciele Irlandii Północnej nie będą już dłużej 
zasiadywać w Parlamencie Europejskim. Wprowadzono okres przejściowy 
(transition period) trwający do końca 2020 r. (premier obiecał, że okres ten 
nie ulegnie przedłużeniu), co oznacza dalszą kontynuację przestrzegania euro-
pejskich zasad oraz stanowi czas dla podpisania ostatnich umów i porozumień 
przed wyjściem z europejskich struktur.

Chociaż warunki powolnego opuszczania UE wydają się być klarowne, 
całość nie jawi się w jasnych kolorach. Przy rozważaniu kwestii Brexitu, mię-
dzy Wielką Brytanią a największą organizacją o proweniencji europejskiej, po-
mija się nieświadomie jednego z równie ważnych uczestników – Irlandię Pół-
nocną. Przeciwko porozumieniu wypracowanemu między Unią Europejską  
a premierem Wielkiej Brytanii, Borisem Johnsonem, sprzeciwiają się przedsta-
wiciele Północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów, szczególnie 
w punkcie dotyczącym granicy, który może osłabić bezpieczeństwo Irlandii,  
a także zaostrzyć spór z Republiką Irlandii oraz wymusić wprowadzenie kon-
troli granicznych. Po Brexicie Irlandia Północna pozostanie w ramach jedno-
litego rynku, jednak bez pozostałej części Wielkiej Brytanii, co oznacza, że 
niektóre towary wprowadzane do regionu z kontynentalnej części Wielkiej 
Brytanii będą podlegać kontroli. Sprawa ta nabrała jeszcze większego zainte-
resowania, kiedy to wyciekł dokument rządowy wskazujący, że po Brexicie na 
Morzu Irlandzkim zostaną wprowadzone nowe kontrole celne9.

O tym jak lekceważone jest stanowisko Irlandczyków, świadczy odrzu-
cenie przez Stormont w lutym umowy Brexitowej. Choć nie wpływa to dia-
metralnie na proces opuszczania struktur UE, to jednak stanowi sygnał dla 
Londynu, że występują pewne niejasności, które powinny zostać wyjaśnione, 
zanim transition period dobiegnie do końca.

Nic tak nie podsyca oburzenia, jak pomijanie działań zachodzących  
w państwie, którego dana sprawa dotyczy w takim samym stopniu, jak drugie-
go podmiotu, podejmującego za niego decyzje. Kwestia granicy i późniejszych 
reperkusji, odnoszących się do pobrexitowej sytuacji w Irlandii Północnej są 
najważniejszym kwestiami nie tylko dla państw opuszczających UE, ale i dla 

8 S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2019, Warszawa 2020,  
s. 446. 
9 A. Zorzut, EU receives UK request to build border posts in Northern Ireland as part 
of post-Brexit arrangements, https://www.theneweuropean.co.uk/top-stories/uk-asks-eu-if-it- 
can-build-checkpoints-in-northern-ireland-1-6734304 [dostęp: 07.07.2020].
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całej Europy, która bacznie obserwuje zachodzące zmiany i podejmowane de-
cyzji, nie zawsze satysfakcjonujące po równo każdą ze stron. 

,,Irlandzki bezpiecznik’’

Poza jednym znakiem, który informuje o zmianie systemu przeliczania 
dozwolonej prędkości z mil na kilometry, praktycznie nie istnieje żadna inna 
instytucja powiadamiającą, że przekroczyło się granicę z Irlandią Północną. 
Irlandia Północna jest jedyną częścią Zjednoczonego Królestwa, która ma 
granicę lądową z członkiem UE – Irlandią. Świadomość powrotu do zmili-
taryzowanej linii dzielącej państwa, automatycznie przywraca pamiętne wy-
darzenia z końca lat sześćdziesiątych trwające do lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku. Wtedy to, żołnierze brytyjscy wyposażeni w broń, patrolowali ulice 
miast Irlandii Północnej. Mimo iż, kontrole celne zakończyły się dopiero  
w połowie lat 90., w wyniku integracji z UE, to ostatnia strażnica armii bry-
tyjskiej została usunięta dopiero w 2006 r.10 Od tamtej pory, nic nie zakłócało 
spokojnemu przepływowi towarów i usług, do momentu zapadnięcia decyzji 
w sprawie Brexitu.

Za kadencji Theresy May, była premier dążyła do wyjścia ze wspólnego 
rynku oraz unii celnej. Unia Europejska proponowała ustawienie na grani-
cach tzw. check pointy, w których pracownicy mieliby dokonywać kontroli, czy 
przekraczające punkty graniczne towary spełniają wymogi unijne. Propozycji 
nie zrealizowano, ponieważ obawiano się, że separatyści zaczęliby atakować 
punkty kontrolne, jako wyraz buntu przeciwko poczynaniom Brytyjczyków. 
Rozważano również implementację backstop, czyli ,,zapasowy scenariusz’’, za-
wierający wskazówki dla dalszego postępowania, w przypadku gdyby Brexit 
nie doszedłby do skutku. Poprzez analizę działań podjętych przez premier The-
resę May widać wyraźnie, że polityk nie potrafiła zaproponować odpowied-
niego rozwiązania dotyczącego granicy między Irlandią Północną a Republiką 
Irlandii. Michel Barnier, pełniący funkcję negocjatora w imieniu UE, stwier-
dził, że brak uregulowania kwestii granicy, oznacza niemożliwość wprowa-
dzenia praw handlu bez ustanowienia barier. Impas miał przełamać uchwalo-
ny Plan z Chequers z lipca 2018 r., który zakładał m.in. oficjalne wyjście ze 
struktur europejskich 29 marca 2019 r. i przywrócenie obowiązku kontroli na 

10 W. de Freitas, Brexit poses a dilemma for Northern Ireland’s nationalists, https://the-
conversation.com/brexit-poses-a-dilemma-for-northern-irelands-nationalists-126999 [dostęp: 
18.04.2020].
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granicach. Jednak zawarte postulaty wywołały tylko krytykę ze strony UE11. 
Do wspólnej decyzji UE, Wielka Brytania i Irlandia Północna doszły w przy-
padku nie ustanowienia hard border, czyli twardej granicy, jednak nie zapadła 
decyzja w sprawie unii celnej. Ta kwestia wydaje się być bardzo ważna, ponie-
waż jeżeli Irlandia pozostałaby w unii celnej, to oznaczałoby, że granica musi 
zostać przesunięta na morze dzielące Wielką Brytanię a irlandzką prowincję 
(DUP uważa, że granica regulacyjna na Morzu Irlandzkim i pozostawienie 
Irlandii Północnej w ramach unijnego jednolitego rynku, może przyczynić się 
do podważanie rangi prowincji jako części składowej Zjednoczonego Króle-
stwa), z zapewnieniem, że nie będzie traktowana inaczej niż całe United King-
dom, co zasiało ziarno niepewności w strukturach unionistów, skąd wywodzi 
się Theresa May.

Niepokój nie dotyczył tylko wodnej granicy, ale również lądowej dzie-
lonej z państwem członkowskim Unii Europejskiej – Republiką Irlandii,  
z którą po wyjściu z Unii Europejskiej północnej części, trzeba będzie ustalić 
nową granicę. Nowa granica to nowe wyzwania. Rozważano ustawianie budek 
celnych i płotów na przecięciu się terytoriów obu Irlandii, co na wstępie zdys-
kredytowano i określono jako najgorsza i ostatnią z możliwych metod, koja-
rzonych z przeszłością, kiedy to przez taką organizację ruchu transgranicznego 
zginęło 3600 ludzi w latach od 60. do 90. Zakładanie jakichkolwiek fizycz-
nych barier przywodzi skojarzenia z peace walls, czyli „murami pokoju”, będą-
ce pozostałością niechlubnej przeszłości, które dzielą obecnie protestanckie te-
reny od katolickich. Ozdobione licznymi malowidłami ściennymi, mają pełnić 
funkcję przestrogi przed kolejnymi sporami i konfliktami.

Również sztuczne, tzw. ,,od linijki’’ ustawienie granic, może przyczynić 
się do wzmożenia działań grup terrorystycznych, etnicznych oraz separaty-
stycznych, szczególnie po obsadzeniu po obu stronach granic formacjami po-
licyjnymi. Władze jednak uspakajają, że nic takiego nie będzie wprowadzone. 
Wszelkie przeszkody w przekraczaniu granic mają zostać zredukowane do elek-
tronicznego rejestrowania ruchu, tylko w przypadku punktów wysyłki lub od-
bioru towarów. Londyn i Bruksela zapewniają, że Irlandia Północna nadal bę-
dzie w europejskiej unii celnej, z możliwością korzystania z zasad wytwarzania 
produktów i prawa rolniczego, ochrony zdrowia oraz prawa zwierząt. Jednakże, 
będą musiały zostać ustalone nowe warunki dla ukonstytuowania tych działań. 
Zapewnia się dodatkowo, że przepływ towarów z Wielkiej Brytanii do Irlandii 
Północnej nie zostanie zakłócony, a UE i Królestwo będą mogły ustalić strefę 

11 S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe…, s. 454 – 455.
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bezcłową, co sprawi, że wszelkie produkty przechodzące z Wielkiej Brytanii 
do Irlandii Północnej również nie będą musiały być oclone. Oczywiście to nie 
będzie takie przejrzyste, jeżeli oba podmioty będą przedstawiać inne warunki 
pracy i udziału w unii celnej z państwami trzecimi.

The Protocol on Ireland and Northern Ireland to najważniejsza część With-
drawal Agreement, który zapewnia, że nie będzie ustalonych żadnych twardych 
granic, a gospodarka irlandzka będzie odpowiednio chroniona przepisami 
prawnymi. Nadal aktualne będą zapisy porozumienia Wielkopiątkowego, 
utrzymana zostanie współpraca w sektorze komunikacji oraz na rynku energii 
elektrycznej. Obywatele obu terytoriów zachowają prawo do życia, pracy, po-
dejmowania studiów i dostępu do opieki zdrowotnej, zgodnie z wytycznymi 
The Common Travel Area (CTA), uwzględniająca dodatkowo swobodę prze-
kraczania granic (bez obowiązku posiadania paszportów). Sytuacje dotyczące 
migrantów będą regulowane dotychczas uchwalonymi przepisami prawnym. 
Wynika to z zwartego 8 maja 2019 r. protokołu ustaleń (MOU) potwierdzają-
cego zaangażowanie obu rządów we wspólną strefę podróży w każdym możli-
wym podjętym scenariuszu dotyczącym realizacji Brexitu12.

Władze brytyjskie starają się uspokoić i zapewnić Irlandczyków, ze więk-
szość porozumień nie powinno drastycznie wpłynąć na kondycję prowincji 
oraz interes samej ludności. Irlandia niepokoi się jednak, że status Brexitu 
może stanowić problem w handlu z całym Królestwem13 oraz z faktu bycia 
inaczej postrzeganą i traktowaną, mimo że Anglia, Szkocja i Walia nadal będą 
mogły spokojnie zawierać z nią umowy. W projekcie z 4 grudnia 2017 r. przed-
stawiono próbę uregulowania porozumienia granicy lądowej Zjednoczonego 
Królestwa z Republiką Irlandii po Brexicie w ramach negocjacji UE – UK. 
Strona brytyjska zaproponowała wówczas określenie Irlandii Północnej, jako 
obszaru o specjalnym statusie, z którym konsultowane będą wszelkie zmiany 
w prawie gospodarczym, co jednak nie spodobało się reprezentantom irlandz-
kiego społeczeństwa.

Sytuacja komplikuje się w sprawie proponowanego uproszczonego wnio-
sku wysyłki towarów z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii po Brexicie, 
który zawiera do 31 elementów, w tym 29 obowiązkowych do uzupełnienia, 
których pominięcie lub niewłaściwe wypełnienie będzie grozić grzywną. 
Rozjuszyło to Demokratyczny Związek Unionistów, któremu obiecano, że 

12 Brexit and You: Northern Ireland, https://www.gov.ie/en/publication/060fdf 
-northern-ireland/ [dostęp: 18.04.2020].

13  J. Campbell, Brexit: What will happen to NI after 31 January?, https://www.bbc.com/
news/uk-northern-ireland-51271807 [dostęp: 18.04.2020].
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żadnych barier prawnych nie będzie, jednak Wielka Brytania sama znalazła się 
w potrzasku, ponieważ jej formularz obarczony jest aż 45 elementami, gdzie 
tylko 3 są opcjonalne, a cały dokumenty liczy ponad 500 stron (sic!) i spisany 
został językiem prawnym. Rosnąca biurokracja i czas jaki zabierze poprawne 
wypełnienie martwi przewoźników, którzy mogą przegapić prom, co sprawi że 
towary nie przybędą na czas w wyznaczone miejsce14.

Porozumienie premiera Borisa Johnsona zawiera wzmiankę na temat wej-
ścia Irlandii Północnej do strefy celnej Zjednoczonego Królestwa, która ozna-
cza, że towary wyprodukowane spoza państw Wspólnoty lub Wielkiej Brytanii, 
kierowane do państw UE, a pojawiąjące się w Irlandii poddane zostaną prawu 
celnemu właściwemu dla Unii Europejskiej, ale jeśli wyprodukowane zostaną 
w Irlandii Północnej lub Zjednoczonym Królestwie i będą kierowane na ry-
nek unijny, wówczas obowiązywać będą brytyjskie zasady cła. Cokolwiek by 
nie ustalono, Zgromadzenie Parlamentarne Irlandii musi wyrazić zgodę na 
takie postanowienia i odnawiać ich ważność co cztery lata, biorąc pod uwagę 
czy nadal chce mieć kontakty z UE czy też woli zaimplementować brytyjskie 
warunki. Tak wynika z porozumieniem Wielkopiątkowego, które przyznało 
Irlandczykom prawo weta w sprawie decyzji poruszających istotne fundamen-
ty ich narodu15. 

Irlandia Północna stanowi ważne ogniwo w łańcuch wymiany handlowej 
między UE a Wielką Brytanią. Około 80% towarów eksportowanych przez 
Irlandię jest w następnej kolejności kierowanych do lub przez Wielką Bryta-
nię. Irlandia pozyskuje również 41% importu żywności i 55% importu paliwa  
z kontynentalnej części Wielkiej Brytanii16. Przez port w Belfaście przechodzi 
64% ruchu międzynarodowego, a pół miliona ciężarówek przepływa promem. 
To pokazuje, jak ważna jest pozycja Irlandii Północnej w tym obszarze, a nie 
branie pod uwagę głosów jej obywateli, może negatywnie wpłynąć nie tylko na 
interes Wielkiej Brytanii, ale także członków Unii Europejskiej. 

W 2019 r. najbardziej obawiano się, że po wyjściu z UE, skończy się 
dofinansowanie północnoirlandzkiego rolnictwa oraz wsparcie pieniężne dla 
rozwoju mikro- , małych i średnich przedsiębiorstw. Pod znakiem zapytania 

14 L. O’Carroll, Revealed: Complex post-Brexit checks for Northern Irish traders, 
https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/24/revealed-complex-post-brexit-checks- 
for-northern-irish-traders [dostęp: 18.04.2020].
15 J. Merrick, What does the new Brexit deal mean for Northern Ireland? Customs, con-
sent and VAT proposals explained, https://inews.co.uk/news/politics/brexit/brexit-deal-done- 
northern-ireland-customs-consent-explained-816194 [dostęp: 18.04.2020].
16 Ireland and Brexit, https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/ireland- 
brexit [dostęp: 18.04.2020].
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stanął los zróżnicowanej wymiany handlowej oraz kontynuacji procesu poko-
jowego na Północy i współpracy między lojalistami i nacjonalistami, który do 
2020 r. miał być dofinansowany kwotą w wysokości 3 mld. Pozostało jeszcze 
wiele niewyjaśnionych kwestii, a zakres czasowy zakończenia okresu próbnego 
jest coraz bliżej. Czy państwom uda się osiągnąć deal, który usatysfakcjonuje 
obie strony? Czas pokaże.

Irlandczycy a Brexit

Podczas głosowania w referendum z 2016 roku, minimalna cześć Irland-
czyków zagłosowała za pozostaniem w UE. Takie rozwiązanie forsują proeuro-
pejscy nacjonaliści, którzy dążą do jedności, jednak ich idee zdają się być coraz 
mniej przystawalne do nowej rzeczywistości. Poparcie unionistów dla relacji 
z Londynem jest większe (99% DUP) niż wśród nacjonalistów (92% Sinn 
Féin)17. 23 czerwca 2016 roku ponad 50% biorących udział w referendum  
w Irlandii Północnej w sprawie wyjścia albo pozostania w Unii Europejskiej 
opowiedziało się przeciwko Brexitowi. W takim przypadku o rozpoczęciu 
Brexitu zdecydowałaby większość głosujących, ale we wszystkich czterech 
krainach. Nie doszłoby do tego, gdyby zmieniono system głosowania propo-
nowany przez niektóre kraje, tj. liczonych osobno w Anglii, Szkocji, Walii  
i Irlandii Północnej. Wówczas wystarczyłoby żeby chociaż jedno z nich zagło-
sowało inaczej, a szanse na przeprowadzenie Brexitu zostałyby bezpowrotnie 
stracone. Dlatego mówi się, że obecnie nie mamy do czynienia z Brexitem, bo 
większość obywateli brytyjskich, m.in. ze Szkocji i z Irlandii Północnej głoso-
wała za pozostaniem w UE, ale z Enxitem. Wynika to z tego, że protestanc-
ka część Irlandii (unioniści i lojaliści) pragnie pozostać w protestancki kręgu 
kulturowym, podczas gdy będące w mniejszości grupy katolickie (nacjonaliści  
i republikanie) dążą do zjednoczenia z drugą Irlandią. 

W Irlandii Północnej głównym problemem kulturowym jest stale trwa-
jący podział na ,,my – oni’’. Definiowanie grup społecznych na podstawie 
różnorodności tożsamości, negatywnie wpływa na prognozę progresywnego 
rozwoju życia społecznego Irlandczyków, szczególnie że ich mentalność oraz 
postawy determinowane są przez pamięć historyczną. Świadomość działalności 
organizacji paramilitarnych, służb wewnętrznych, brytyjskiej armii, policji czy 
grup samozwańczych, nadal funkcjonuje w powszechnej świadomości. Takie 

17 Większość mieszkańców Irlandii Północnej przeciwna zjednoczeniu z Irlandią, https://
www.pap.pl/aktualnosci/news%2C589706%2Cwiekszosc-mieszkancow-irlandii-polnocnej-

-przeciwna-zjednoczeniu-z-irlandia [dostęp: 18.04.2020].
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przekonanie dodatkowo podkreśla fakt, że wielu sprawców czy przywódców 
do tej pory nie stanęło przed sądem18. 

Brexit wzbudził nowe nastroje, pobudzając uśpione organizacje terrory-
styczne i separatystyczne. Według raportów Służby Policji Irlandii Północnej, 
od 1 do 31 grudnia 2019 r. nastąpił wzrost przemocy w porównaniu z po-
przednim okresem sprawozdawczym. W tym okresie zarejestrowano 67 ofiar 
napadów w stylu paramilitarnym, co pokazuje tendencję wzrostową w porów-
naniu do poprzedniego roku (51). Warto przytoczyć powody, dla których tery-
torium Irlandii Północnej nadal stanowi arenę dla działalności terrorystycznej.

Przy omawianiu najbardziej znanej terrorystycznej grupy – IRA – należy 
wspomnieć o jednym z ugrupowań, od której zaczęła się działalność organi-
zacji, a która obecnie stanowi jedną z głównych sił w funkcjonującym parla-
mencie Irlandii. Chodzi o Sinn Féin. Sinn Féin zostało założone 28 listopada  
1905 r. przez Artura Griffitha. Była ona politycznym skrzydłem Irlandzkiej 
Armii Republikańskiej (Irish Republican Army, IRA). Partia Sinn Féin od lat 
20. XX wieku wzywała do obalenia brytyjskiej obecności i zjednoczenia Irlan-
dii drogą rewolucji, w celu wprowadzenia demokracji i ustroju socjalistycznej 
republiki.19 IRA powstała w 1919 r., na co Wielka Brytania odpowiedziała 
wysłaniem sił wojskowo-policyjnych, co zaogniło sytuację w Irlandii Północ-
nej. Napięcie zakończyło się podpisaniem porozumienia 6 grudnia 1921r.  
w Londynie dotyczącego podziału Irlandii, kończącym tym samym tzw. „bru-
natną wojnę” (Tan War lub Cogadh na Saoirse), na co wrogo zareagowała  
z koeli IRA, dążąca do pełnej niepodległości, jednak ich działania nie były wy-
starczająco wspierane przez społeczeństwo (nawet przeprowadzone przez IRA 
zamachy bombowe podczas II wojny światowej nie przysporzyły jej większej 
liczby zwolenników), co doprowadziło w następnej kolejności do wybuchu 
wojny domowej. Brak poparcia oraz rozłam wewnątrz struktur przyczyniły się 
do rezygnacji z działań siłowych i przeniesienia teatru walki na arenę poli-
tyczną. Tymczasowa IRA jednak nadal przeprowadzała zamachy szczególnie 
na obiekty policyjne i wojskowe. Działalność IRA dotknęła także rodzinę 
królewską, mianowicie w 1979 r. bomba zabiła wuja królowej Elżbiety, lorda 
Mountbattena, ostatniego wicekróla Indii. W 1984 r. terroryści dokonali nie-
udanego zamachu na premier Margaret Thatcher w Brighton. Z życiem uszedł 

18 L. Drong, Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści pół-
nocnoirlandzkiej, Katowice 2019, s. 57.
19 A. Bisztyga, System partyjny Republiki Irlandii, s. 145, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/ 
element/bwmeta1.element.ojs- issn-2353-9747-year-2007-volume-3-art icle-52 
42/c/5242-3409.pdf [dostęp: 18.04.2020].
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John Major, jej następca, kiedy to IRA ostrzelała jego siedzibę przy Downing 
Street 10. Aby zapobiec dalszej aktywności terrorystów, państwowe siły sto-
sowały taktykę internowania uczestników nielegalnych działań, nawet jeżeli 
nie byli z nimi powiązani, co wywołało zamieszki i demonstracje, w sprawie 
walki o prawa obywatelskie. Najkrwawszym wydarzeniem była tzw. krwawa 
niedziela 30 stycznia 1972 roku w Derry, kiedy to brytyjski żołnierz jednostki 
spadochronowej zastrzelił 13 osób i zranił 14 osób biorący udział w pokojo-
wej demonstracji organizowanej przez katolików. Tłumaczenia władz brytyj-
skich, że żołnierz strzelał do snajperów IRA, nie przekonały opinię publiczną, 
bowiem druga strona deklarowała, że wtedy nikt nie posiadał broni palnej 
przy sobie20. W miesiąc później, IRA dokonała zamachu na siedzibę jednostki 
spadochronowej. 

Proces pokojowy zaczął się 1 września 1994 r. Utrzymywane w miarę 
przestrzeganie zawieszenia broni zaowocowało 25 marca 2007 roku powoła-
niem lokalnego parlamentu w Ulsterze przez premiera Wielkiej Brytanii, pod 
warunkiem że zwaśnione ze sobą ugrupowania pogodzą się po licznych histo-
rycznych niejasnościach, tj. Sinn Féin i protestancka Demokratyczna Partia 
Ulsteru21. Co do IRA, z jej struktur wyłoniły się Nowa IRA oraz Prawdziwa 
IRA, które zostały założone przez rozłamowców z Irlandzkiej Armii Republi-
kańskiej, nie akceptujące złożenia broni przez pierwotną organizację. Najwięk-
szą działalność wykazuje pierwsze ugrupowanie, przeprowadzając nadal zama-
chy. W styczniu 2019 r. zdetonowała bombę samochodową przed budynkiem 
sądu w mieście Derry, porwała i zastrzeliła 15-letniego chłopca w dzielnicy 
Creggan w Derry22, a w kwietniu Nowa IRA zabiła dziennikarkę Lyrę McKee 
w tym samym mieście. Działalność paramilitarnych grup popierana jest bar-
dziej przez lojalistów niż republikanów. Nacjonaliści wykorzystują niepewność 
konsekwencji Brexitu, przez co napędzają strach w społeczeństwie i wywierają 
presję na rząd w Dublinie, podkreślając że każdy kryzys ekonomiczny zwią-
zany z wyjściem z UE, może przyczynić się do destrukcji Irlandii Północnej23. 

Wracając do Sinn Féin, po przyjęciu traktatu, musiało uwzględnić dwa 
nowe aspekty. Po pierwsze podział wyspy na Wolne Państwo Irlandzkie,  
w skład którego będzie wchodzić 26 hrabstw katolickich oraz 6 hrabstw 

20 L. Drong, Tropy konfliktu…, s. 43.
21 P. Sabaj, Terroryzm w Unii Europejskiej, "ZNZE WSIiZ" 2008, 2(7), s. 125 – 128, 
22 Być może wybór tego miasta, jako celu ataków terrorystów ma konotacje historyczne, 
ponieważ właśnie w Derry padły pierwsze ofiary pod koniec lat 60.
23 J. Blazakis, C. P. Clarke, Brexit Could Spark a Return to Violence in Northern Ireland,  
https://foreignpolicy.com/2020/01/22/northern-ireland-paramilitary-violence-brexit/ 
(14.04.2020].
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tworzących Irlandie Północną z większością protestancką, a która zostanie bry-
tyjską prowincja. Przyczyniło się to do polaryzacji na zwolenników postano-
wień Traktatu, reprezentujących postawę ugodową na czele z A. Griffithem  
i Williamem T. Cosgravem oraz przeciwników z liderem Eamona de Valerym. 
O ile pierwsze ugrupowanie dążyło do ustabilizowania sytuacji w społeczeń-
stwie, zmęczonym licznymi konfliktami, o tyle drugie ugrupowanie zakładało 
bezwzględną realizację swoich postulatów, przyczyniając się tym do wywołania 
wojny domowej w 1923 r. i przekształcając się w partię Cumman na Gaedheal 
(Wspólnotę Gaelów), zwana Partią Traktatu24.

Sinn Féin funkcjonuje w tej chwili jako partia, która mimo że współ-
pracowała z IRA, co też zaprzecza, odniosła niespodziewaną nawet dla człon-
ków SF wygraną w wyborach parlamentarnych w 2020 r. (zdobywając 24,5%  
i wyprzedzając tradycyjne Fianna Fáil (Żołnierze Irlandii) i Fine Gael (Zjedno-
czona Irlandia), co spowodowane było niezadowoleniem Irlandczyków obecną 
sytuacją. Taki obrót sprawy, sprawia że pod znakiem zapytania stoi kwestia 
unifikacji Irlandii oraz jej dalsze relacje z Wielką Brytanią25.

Podczas ,,brexitowego zamieszania’’ zapadła sugestia ze strony Sinn Féin 
o przeprowadzenie referendum jednoczącego całą Irlandię. Propozycja została 
niejawnie potępiona przez premiera Borisa Johnsona, a sam premier Irlandii 
Leo Varadkar podważył sens takiego działania, ponieważ w obecnej sytuacji 
emocjonalnego podchodzenia do sprawy wyjścia z Unii Europejskiej, poru-
szenie kolejnej niezwykle ważnej i drażliwej sprawy, zakończyłoby się nieza-
dowoleniem ze strony Irlandczyków, znikomym poparciem, a nawet żadnym  
z każdej strony.

Sinn Féin zagłosowała w lutym przeciwko umowie Brexit, ponieważ par-
lament irlandzki nie wyraził zgody, aby go reprezentować podczas negocjacji 
brexitowych przez stronę brytyjską, zaś DUP kierował się w swojej negatywnej 
decyzji brakiem niewyjaśnionych relacji z Anglią, Walią i Szkocją po upłynię-
ciu czasu przejściowego26.

DUP to partia konserwatywna o proweniencji protestanckiej, kultywu-
jąca tradycyjne wartości. Jej postulaty odnoszą się do pozostania w ramach 
Wielkiej Brytanii. W 2017 r. weszli do parlamentu wraz z brytyjskim konser-
watystami. W zamian za to, była premier Theresa May przyznała partii 1,3 mld 

24  A. Bisztyga, System partyjny…, s. 126.
25  B. Emmott, W Irlandii historia znów rusza do przodu, https://krytykapolityczna.pl/
swiat/ue/irlandia-sinn-fein-wygrywa-wybory/ [dostęp: 18.04.2020].
26 Umowa brexitowa została odrzucona, https://www.polska-ie.com/umowa-brexitowa- 
zostala-odrzucona/ [dostęp: 18.04.2020].
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dolarów, które z pewnością podniosą rangę organizacji na arenie politycznej, 
ale też przyniosą poparcie ze strony społeczeństwa, zwłaszcza że część finansów 
zostanie zainwestowana w cele społeczne.

Brexit zdaje się złączył walczące ze sobą dwie partie – Demokratyczną 
Partię Unionistów (DUP) oraz republikańską Sinn Féin. To właśnie brak 
porozumienia między stronnictwami sprawił, że od 2017 do stycznia 2020 
roku w Irlandii nie funkcjonował ani rząd ani parlament, bowiem, jak wynika  
z Porozumienia Wielkanocnego, władze państwa może tworzyć tylko organ 
złożony z koalicji. Od stycznia funkcjonuje nowy rząd z pierwszą minister Ir-
landii Północnej, którą została liderka unionistów Arlene Foster i jej zastępczy-
nią szefową Sinn Féin, Michelle O’Neill. Dzisiejsza sytuacja nie jest ułatwiona 
przez wyjątkowe rozdrobnienie partyjne w parlamencie po wyborach na po-
czątku 2020 roku. Pomimo przewagi Fianna Fail (FF), do parlamentu weszły 
także Sinn Féin, Fine Gael (FG), Partia Zielonych, Partia Pracy, Socjaldemo-
kraci, ruch Solidarity – People Before Profit, Aontu oraz Independents4Change.

Skomplikowana sytuacji Irlandii Północnej zdaje się nie leżeć w kręgu 
zainteresowania Brytyjczyków. 41% ankietowanych nie przejmuje się sprawą 
prowincji i taki sam procent badanych stwierdziło, że zmartwiłoby się lub po-
zostałaby dla nich kwestią obojętną, wyjście Irlandii z UE27. John Stuart Mill 
pisał, że dla Anglika nie ma ważniejszej aspiracji życiowej niż znalezienie się  
w hierarchii społecznej wyżej od sąsiada: „Posiadają oni co prawda własne po-
jęcie wolności i przyznają jej pewną wartość. Jednak idea równości jest im  
z gruntu obca, a nawet obraża ich uczucia. Anglik zaakceptuje swoją niską 
pozycję w hierarchii społecznej, o ile znajdą się tacy, którzy będą stali niżej 
od niego” – pisał Mill28. Być może dlatego, że w głębi ducha Brytyjczycy ni-
gdy nie pozbyli się zamiłowania do ustawiania ludzi w hierarchii klasowej29:  
,,(…) nawet jeśli rozum dalej stał po stronie Remain, to serce skłaniało się ku 
Brexitowi’’, jak skomentował Michael Gove w sprawie Great Debate organizo-
wanej przez BBC30. Wielka Brytania od dawna ceniła sobie takie wartości jak 
niezależność i wolność. Cieszyła się stanowiskiem primus inter pares spośród 
członków Wspólnoty Europejskiej, hamując tendencje dominacji Niemiec  

27 Brytyjczycy nie przejmują się losem Irlandii Północnej [SONDAŻ], https://www.gazeta-
prawna.pl/artykuly/1439026,brexit-irlandia-polnocna.html [dostęp: 18.04.2020].
28 D. Rosiak, Oblicza Wielkiej Brytanii. Skąd wziął się Brexit i inne historie o Wyspia-
rzach, Wołowiec 2018, s. 6.
29 D. Rosiak: Oblicza Wielkiej…, s. 10.
30 J. Dymek, Nie można już uprawiać polityki ,,za, a nawet przeciw’’, [w:] Brexit, red. 
Krytyka polityczna, Warszawa , s. 22
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i Francji w Europie31. Brexit okazał się nową odmianą polityki tożsamościo-
wej, bazującej nie na racjonalnych argumentach, tylko na przynależności 
grupowej32.

Brexit nie jest sprawą prostą z wielu powodów. Rosnąca biurokracja 
zapewne nie jest jedną z metod rozwiązujących skomplikowanie wychodze-
nia ze struktur UE. Proces nie upraszcza sytuacja w Irlandii Północnej. Brak 
jednomyślnej zgody polityków irlandzkich, radykalizujące się postawy wśród 
Irlandczyków oraz apatia Wielkiej Brytanii w sprawie zainteresowania się po-
czynaniami sąsiada, powodują, że wizja jednogłośnego wyjścia z UE staje się 
wręcz niemożliwa. Obawy budzą również skutki takiej decyzji, które ukaza-
ne po pewnym czasie, zweryfikują, czy postawy i nastroje obu narodów były 
poprawne. 

Zakończenie

Casus Brexitu odkrył wiele nierozwiązanych konfliktów i niedopracowa-
nych planów, które obecnie zdają się jeszcze bardziej utrudniać rozstrzygnięcie 
skomplikowanych stosunków brytyjsko-północnoirlandzkich.

Kwestia Irlandii Północnej zdawała się być omijana przez polityków 
Wielkiej Brytanii podczas prowadzenia kampanii na rzecz wyjścia ze struk-
tur Unii Europejskiej. Uwaga była głównie skupiona na stanie ,,pobrexitowej’’ 
gospodarki oraz sprawach związanych z imigracją. Po przeprowadzonym gło-
sowaniu, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem, problematyka 
Irlandii Północnej po raz kolejny zwróciła uwagę opinii publicznej, a także sa-
mych Irlandczyków. Na nowo zaczęto zadawać pytania dotyczące tożsamości: 
Kim jestem? Irlandczykiem, Brytyjczykiem, Europejczykiem33?

Brexit, według niektórych środowisk naukowych, może okazać się okazją 
do odnowienia tendencji dążących do zjednoczenia Irlandii Północnej z Re-
publiką Irlandii. Jednocześnie, poruszone zostały kwestie licznych podziałów 
istniejących w Irlandii Północnej (Katolicy – Protestanci, nacjonaliści – związ-
kowcy, republikanie – lojaliści, Irlandczycy - Brytyjczycy). 

31 M. Makowski, Patrzeć jak świat płonie. Rok Trumpa. Brexitu i dobrej zmiany. Poznań 
2017, s. 73.
32 D. Rosiak, Oblicza Wielkiej…, s. 263.
33 M. Wang, H. Lee, E. Collins, B. Chambers, S. Kumar, In Northern Ire-
land, Brexit renews discussions on sovereignty and identity around an unclear border, https://
eu.usatoday.com/story/news/world/2020/07/05/northern-ireland-brexit-renews-discu 
ssions-sovereignty-identity/3074060001/ [dostęp: 07.07.2020].
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Sprawa Brexitu ma nie tylko charakter regionalny, ale również między-
narodowy, ponieważ oznacza pierwsze poważne pęknięcia w strukturach eu-
ropejskiej organizacji, powołanej po II wojnie światowej, aby zapobiec przed 
wybuchem kolejnych konfliktów oraz ochronić przyszłe pokolenia przed ich 
niszczycielską siłą. 

Wyjście jednego państwa ze struktur organizacji międzynarodowej przy-
czyniło się nie tylko do zmian prawnych między podmiotami, ale wpłynęło 
również na charakter stosunków między pozostałymi członkami UE oraz na 
nowo wywołało groźbę odmrożenia dawnych wrażliwych oraz nieuregulowa-
nych kwestii. Brak ostrożnego podejścia i kreowania konstruktywnego dialogu, 
może w ostateczności wywołać konsekwencje przewyższające ewentualne stra-
ty, jakie państwo mogłoby ponieść pozostając w ramach organizacji. 
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