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System instytucjonalny Unii Europejskiej 
w programach polskich partii politycznych

Zarys problemu

Powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego (PE), które zostały 
przeprowadzone  w dniach 23‒26 maja 2019 roku, przynajmniej teoretycz‑
nie powinny stanowić najlepszą okazję do tego, aby w debacie publicznej 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) poświęcić więcej 
miejsca sprawom ściśle dotyczącym funkcjonowania i przyszłości UE. 
Wśród takich zagadnień jednym z kluczowych jest to, czy – a jeśli tak,  
to w jaki sposób – powinien zostać zreformowany system instytucjo- 
nalny UE.

Zagadnienie zmian w funkcjonowaniu instytucji UE (a wcześniej 
Wspólnot Europejskich, WE) jest tematem podejmowanym przez na‑
ukowców, polityków i instytucje polityczne, media, think -tanki itp. od 
samego początku procesu integracji zachodnioeuropejskiej. Biorąc pod 
uwagę ogólne i aktualne (rok 2019) uwarunkowania, temat ten jest istotny 
m.in. ze względu na następujące okoliczności:
‒ kształt systemu instytucjonalnego UE, tzn. jego charakter i specyfika, 

pozycja prawno -polityczna instytucji UE, podział kompetencji w wy‑
miarze wertykalnym (pomiędzy instytucjami UE a instytucjami państw 
członkowskich) oraz horyzontalnym (pomiędzy instytucjami UE) ma 
decydujące znaczenie dla funkcjonowania UE i procesu integracji w ra‑
mach tej organizacji (możliwości osiągania celów UE, realizacji polityk 
sektorowych itp.);

‒ skuteczność funkcjonowania instytucji UE jest jednym z kluczowych 
czynników wpływających na to, w jakim stopniu UE jest w stanie efek- 
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tywnie radzić sobie z wyzwaniami i zagrożeniami, jakie pojawiają się 
przed tą organizacją i w ogóle przed Europą;

‒ od wielu lat bardzo często głoszonym poglądem jest ten, że UE cierpi 
na ,,deficyt demokracji” i ,,deficyt legitymacji”, co stanowi jeden z istot‑
niejszych problemów i bardzo poważną barierę w procesie integracji; 
dlatego także od wielu lat formułowane są pomysły, w jaki sposób 
problem zbyt niskiej legitymacji (w tym demokratycznej) rozwiązać;

‒ jednym ze źródeł legitymizacji UE, mającym bardzo duży wpływ na 
ocenę całej UE i w ogóle procesu integracji, jest skuteczność funkcjo‑
nowania instytucji UE; to, w jaki sposób instytucje UE radzą sobie 
z pojawiającymi się problemami (np. kryzys gospodarczy po roku 2008; 
napływ do państw UE uchodźców/imigrantów, wyjście z UE Wielkiej 
Brytanii), stanowi przedmiot ciągłej analizy i oceny ze strony specjali‑
stów, mediów, opinii publicznej itp.;

‒ w ostatnich kilku latach reformy instytucji UE były m.in. częścią szer‑
szych propozycji i pomysłów związanych z głęboką reformą Unii Go‑
spodarczej i Walutowej i zarządzania gospodarczego w UE oraz z re‑
formą całej Unii  Europejskiej1   – temat ten zatem jest przedmiotem 
refleksji, debat w samych instytucjach UE.
Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, nie tylko zasadne, ale i ko‑

nieczne jest, aby państwa członkowskie miały wypracowane koncepcje 
dotyczące reform instytucji UE oraz docelowego kształtu systemu insty‑
tucjonalnego UE. Dlatego celem niniejszego opracowania jest sprawdze‑
nie tego, czy polskie partie polityczne posiadają jakieś koncepcje na temat 
reform systemu instytucjonalnego UE. Następnie – w tych przypadkach, 
w których odpowiedź na to pytanie jest pozytywna – ich przedstawienie 
i krótka analiza. Partiami, które zostaną wzięte pod uwagę, będą te, które 
w wyborach do PE w 2019 roku zarejestrowały samodzielnie lub w koalicji 
z innymi partiami listy wyborcze we wszystkich okręgach wyborczych. 
Wskazany cel zostanie zrealizowany na podstawie treści  programów po- 
litycznych aktualnych w trakcie kampanii wyborczej do PE w 2019 roku. 
By zarysować pewien kontekst tego zagadnienia, najpierw syntetycznie 
przedstawione (na podstawie wyników badań Eurobarometru przepro‑
wadzonych jesienią 2018 roku) zostanie to, jaka część polskiego społeczeń‑
stwa uważa UE za demokratyczną, skuteczną i odległą. Takie cechy UE 
ściśle wiążą się z postrzeganiem unijnych instytucji i deklarowanym do 
nich zaufaniem, co także zostanie zawarte w drugiej części opracowania 
(opinie społeczeństwa polskiego na tle średniej dla wszystkich państw 
UE). Wspomnianą krótką analizę ww. programów i najważniejsze wnio‑
ski zawarto w podsumowaniu. 

1 European Commission: White Paper on the Future of Europe. Reflections and Scenarios 
for the EU27 by 2025. COM(2017)2025, Brussels, 1.03.2017. 
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Postrzeganie systemu instytucjonalnego UE  
i instytucji krajowych przez polskie społeczeństwo

Na postrzeganie instytucji UE bez wątpienia wpływ ma m.in. to, w jaki 
sposób widziana jest cała UE; jednocześnie wizerunek i oceny UE  
jako organizacji międzynarodowej wpływają na to, jak postrzegane  
są jej instytucje. Poza tym, takie atrybuty UE, jak jej demokratyczność 
oraz skuteczność, stanowią jedno z najistotniejszych źródeł legitymiza- 
cji tej organizacji2. Dlatego w tabeli 1 zawarto opinie Polaków dotyczące 
tego, w jakim stopniu UE jest właśnie demokratyczna, skuteczna i od- 
legła (na tle średniej dla całej UE). Widać, że Polacy postrzegają UE  
jako wyraźnie bardziej demokratyczną i skuteczną oraz mniej odleg- 
łą, niż ma to miejsce w przypadku średniej dla wszystkich mieszkań- 
ców UE. 

Tabela 1. Opinie Polaków o UE na tle całej UE

Cecha opisująca UE Polska UE

Demokratyczna tak 76 67

nie 19 27

nie wiem  5  6

Skuteczna tak 60 40

nie 34 50

nie wiem  6 10

Odległa tak 50 52

nie 43 37

nie wiem  7 11

Źródło: Standard Eurobarometer 90, Autumn 2018.

W tabeli 2 przestawiono wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące 
zaufania Polaków do UE (w porównaniu do średniej dla całej UE) oraz jej 
instytucji: Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Banku Centralnego, Rady Europejskiej i Rady UE. Zarówno do UE, jak 
i do jej instytucji zaufanie Polaków jest wyższe, a poziom nieufności 
niższy niż średnia dla wszystkich mieszkańców Unii.

2 T. Kubin: Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Katowice 2014.
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Tabela 2. Zaufanie Polaków na tle całej UE 
do instytucji UE

UE/Instytucja Polska UE

Unia
Europejska

ufam 47 42

nie ufam 41 48

nie wiem 12 10

Parlament
Europejski

ufam 54 48

nie ufam 31 39

nie wiem 15 13

Komisja
Europejska

ufam 48 43

nie ufam 34 39

nie wiem 18 18

Europejski
Bank
Centralny

ufam 43 41

nie ufam 35 42

nie wiem 22 17

Rada
Europejska

ufam 45 37

nie ufam 32 36

nie wiem 23 27

Rada UE ufam 44 34

nie ufam 33 36

nie wiem 23 30

Źródło: Standard Eurobarometer 90, Autumn 2018.

Dla porównania, warto sprawdzić deklarowany poziom zaufania do 
instytucji krajowych – partii politycznych, wymiaru sprawiedliwości, 
administracji publicznej, władz lokalnych lub regionalnych, rządu i par‑
lamentu (tabela 3). Tutaj z kolei poziom zaufania Polaków do wszystkich 
tych instytucji jest niższy niż średnia dla całej UE, a poziom nieufności – 
wyższy (z wyjątkiem partii politycznych, w przypadku których różnica 
wyniosła jeden punkt procentowy).

Tabela 3. Zaufanie Polaków na tle całej UE 
do instytucji krajowych

Instytucja Polska UE

1 2 3 4

Partie
polityczne

ufam 14 18

nie ufam 76 77

nie wiem 10 5
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1 2 3 4

Wymiar
sprawiedliwości

ufam 35 51

nie ufam 58 45

nie wiem 7 4

Administracja
publiczna

ufam 45 50

nie ufam 46 44

nie wiem 9 6

Władze
lokalne lub
regionalne

ufam 52 54

nie ufam 42 41

nie wiem  6  5

Rząd ufam 33 35

nie ufam 60 59

nie wiem  7 6

Parlament ufam 26 35

nie ufam 65 58

nie wiem  9  7

Źródło: Standard Eurobarometer 90, Autumn 2018.

Postulowane zmiany w funkcjonowaniu instytucji UE 
w programach polskich partii politycznych

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku najlepszy wynik 
osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 45,38% głosów, co 
pozwoliło zdobyć 27 mandatów w PE3.

3 W związku z zakładanym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz zmianami de‑

mograficznymi zachodzącymi w państwach UE, w czerwcu 2018 roku Rada Europejska 

określiła całkowitą liczbę posłów na kadencję 2019–2024 na 705, w tym przedstawicielom 

wybieranym w Polsce przypadły 52 miejsca. W przypadku, w którym Wielka Brytania na 

początku kadencji PE nadal byłaby państwem członkowskim UE, ogólna liczba posłów 

(751) oraz ich liczba wybierana w danym państwie UE pozostawałaby taka, jak w kaden‑

cji 2014–2019 (posłów do PE wybieranych w Polsce było 51). Tak właśnie się stało, a je‑

den mandat, który nie został objęty przez przedstawiciela Polski od początku kadencji 

PE w 2019 roku, przypadł właśnie PiS. Przewidywane zmiany w ogólnej licznie posłów 

do PE i ich rozdziale pomiędzy poszczególne państwa miały wejść w życie po tym, jak 

opuszczenie UE przez Wielką Brytanię stanie się prawnie skuteczne. Decyzja Rady Euro-
pejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego. 

Dz.U. UE L165I z 2.07.2018. 
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Przy okazji tych wyborów, 9 marca 2019 roku na Konwencji w Rze‑
szowie, PiS przedstawiło Deklarację Europejską. W składających się na 
nią 12 punktach -obietnicach brak było postulatów związanych z refor‑
mami instytucji UE. Dotyczyły one przede wszystkim celów w ramach 
wspólnych polityk UE, przedstawionych na wysokim poziomie ogólności 
(jak np. powrót UE do wartości założycieli Wspólnot Europejskich, 
obrona prawa rodziców do wychowywania dzieci, zabieganie o interesy 
polskich rolników, bezpieczeństwo i ochrona zewnętrznych granic UE, 
zapewnienie Polsce i Europie bezpieczeństwa energetycznego, polityka 
klimatyczna, w której uwzględniane będą polskie interesy, sprzeciw 
wobec nielegalnej imigracji)4.

Więcej miejsca temu, jak powinna funkcjonować UE i do jakich celów 
w tej organizacji powinna dążyć Polska, poświęcone zostało w programie 
PiS z 2014 roku5. Jednak jeśli chodzi o kwestie dotyczące stricte systemu 
instytucjonalnego, to w programie tym potraktowane one zostały bar‑
dzo skromnie i tylko w wymiarze wertykalnym (pionowym, tzn. relacji 
pomiędzy instytucjami państwa a UE i jej instytucjami). PiS zadeklaro‑
wało w nim sprzeciw wobec takiego przekształcania UE, które miałoby 
uczynić z tej organizacji państwo federalne. UE powinna pozostać orga‑
nizacją międzynarodową zrzeszającą suwerenne państwa, przy których 
pozostaje kompetencja do określania kompetencji UE. Według PiS, w celu 
zachowania przez państwa członkowskie UE kontroli nad procesem inte‑
gracji, ,,im bardziej postępuje proces integracji europejskiej, tym bardziej 
należy zwiększać uprawnienia organów państwa w zakresie polityki 
europejskiej”6. Dlatego każde przekazanie kompetencji na poziom UE 
musi być równoważone zwiększeniem nadzoru nad tymi kompetencjami 
przez polski rząd i parlament7. 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku z list Komi-
tetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość startowali m.in także politycy 
dwóch innych prawicowych partii, które po 2015 roku utworzyły rząd 
z PiS – Porozumienia Jarosława Gowina oraz Solidarnej Polski Zbigniewa 
Ziobry. Postulaty dotyczące systemu instytucjonalnego UE uwzględnione 
zostały tylko przez tę pierwszą partię. W programie partii Porozumienie 
Jarosława Gowina z 2019 roku znalazły się treści na temat UE, jednak 
przede wszystkim dotyczące kryzysów w UE, kilku wybranych wspól‑
nych polityk Unii i Polski w UE. Instytucjom UE poświęcono w istocie  

4 http://pis.org.pl/aktualnosci/dla -nas -europejskosc -to -lepsze -zycie -polakow [data do‑

stępu: 9.06.2019].

5 Prawo i Sprawiedliwość: Zdrowie, praca, rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości 
2014. http://pis.org.pl/dokumenty [data dostępu: 9.06.2019].

6 Ibidem, s. 151.

7 Ibidem.
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trzy krótkie  fragmenty. Pierwszy to bardzo ogólne stwierdzenie, że 
,,instytucje europejskie muszą być maksymalnie sprawne, zachowując 
jednak zasadę subsydiarności tak, by państwa realizowały swoją rację 
stanu i lojalnie wypełniały zobowiązania członkowskie w UE”8. Drugi 
postulat dotyczący systemu instytucjonalnego UE jest już bardziej kon‑
kretny. Zgodnie z nim, sposobem na wzmocnienie poczucia wpływu 
obywateli na procesy decyzyjne w UE byłoby wzmocnienie roli par‑
lamentów narodowych. Miałoby to polegać na tym, że uzyskałyby one 
prawo odrzucania inicjatyw legislacyjnych przedstawionych na forum 
UE (tzw. czerwona kartka) oraz zyskiwały prawo do występowania 
z propozycjami legislacyjnymi w UE (tzw. zielona kartka)9. Trzeci postu‑
lat Porozumienia Jarosława Gowina to ,,wprowadzenie transparentności 
negocjacji między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej oraz 
Komisją Europejską w ramach tzw. trilogów”10 i takie postępowanie, aby 
procesy decyzyjne w PE były jak najbardziej widoczne dla obywateli11.

W wyborach do PE w 2019 roku drugi wynik (38,47% głosów, 
22 mandaty) po Komitecie Wyborczym PiS uzyskał Koalicyjny Komitet 
Wyborczy Koalicja Europejska, tworzony przez pięć partii politycznych: 
Platformę Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej, Nowoczesną oraz Zielonych. We wspólnej deklaracji 
programowej Koalicji Europejskiej pt. ,,Przyszłość Polski – wielki wybór”, 
ogłoszonej 4 kwietnia 2019 roku, temat instytucji UE nie został poru‑
szony12. Zagadnienie to było natomiast obecne w programach niektórych 
partii tworzących Koalicję Europejską.   

W programie Platformy Obywatelskiej (PO), wykorzystywanym 
przed wyborami do PE w 2019 roku, w części pt. „Platforma dla Europy 
i świata” znalazło się kilka ogólnych postulatów dotyczących członko‑
stwa Polski w UE, jednak temat systemu instytucjonalnego UE nie został 
uwzględniony13.  

Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe w swoim programie nie zawarło 
nie tylko jakichkolwiek pomysłów dotyczących systemu instytucjonal‑
nego UE, ale w ogóle odnoszących się do UE czy problemów międzyna‑
rodowych14.

 8 Porozumienie Jarosława Gowina: Program polityczny partii Porozumienie Jarosława 
Gowina, 2019, s. 12. http://pjg.org.pl/wp -content/uploads/2019/02/Program -Porozumienie -Ja

rosława -Gowina.pdf [data dostępu: 6.05.2019]

 9 Ibidem, s. 18–19.

10 Ibidem.

11 Ibidem, s. 19.

12 Koalicja Europejska: https://koalicjaeuropejska.pl/deklaracja [data dostępu: 3.05.2019].

13 Platforma Obywatelska: Platforma dla Europy i świata. https://platforma.org/pro

gram/platforma -dla -europy -i -swiata [data dostępu: 3.05.2019].

14 https://www.psl.pl/program/ [data dostępu: 4.05.2019].
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W programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 2017 roku partia 
ta poświęciła UE (i w ogóle sprawom międzynarodowym) bardzo mało 
miejsca. Opowiedziała się za powstaniem ,,europejskiej federacji”, co 
miałoby być ,,właściwą drogą przełamania trwającego od lat kryzysu Unii 
Europejskiej”15. Podmiotami tej federacji miałyby być nie tylko państwa, 
ale przede wszystkim obywatele. Wybrani przez nich deputowani do PE 
powinni, zdaniem SLD, stanowić prawo i kształtować władze wykonaw‑
cze UE (szczególnie Komisję Europejską)16. W krótkiej „Deklaracji euro‑
pejskiej” przyjętej przez Radę Krajową SLD w lutym 2019 roku zawarto 
kilka postulatów odnoszących się Polski w UE, ale nie dotyczyły one 
ani relacji pomiędzy instytucjami państwowymi a instytucjami UE, ani 
instytucji Unii17.

Program polityczny partii Nowoczesna został przygotowany w 2016 
roku raczej na potrzeby kampanii i wyborów do parlamentu narodowego – 
już po wyborach parlamentarnych z 2015 roku i w czasie, gdy liderem 
partii był jeszcze Ryszard Petru. Kwestie dotyczące UE, Polski w UE czy 
w ogóle polityki zagranicznej Polski potraktowane w nim zostały bardzo 
pobieżnie, a w jego zapisach nie ma żadnych postulatów dotyczących 
instytucji UE18. Kilka znalazło się natomiast w przyjętej w marcu 2019 
roku przez Radę Krajową Nowoczesnej uchwale dotyczącej programu 
europejskiego tej partii. W kwestiach instytucji UE Nowoczesna opowie‑
działa się za ,,wzmocnieniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
oraz wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa, a także podejmowania decyzji w tym obszarze poprzez 
kwalifikowaną większość głosów19”. W cytowanej uchwale wyrażono 
także pogląd, zgodnie z którym ,,Parlament Europejski powinien mieć 
tylko jedną siedzibę w Brukseli. Należy włożyć więcej pracy w zapewnie‑
nie demokratycznego charakteru Unii Europejskiej. Chcemy większego 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego w decyzje, udzielając mu 
prawa inicjatywy prawodawczej, oraz większej przejrzystości negocjacji 
i głosowań w Radzie Europejskiej”20.

15 SLD: Przywrócimy normalność. Godne życie, sprawiedliwa i normalna Polska. Program 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, s. 49. https://sld.org.pl/images/dokumenty/SLD_program_

Przywrocimy_Normalnosc.pdf [data dostępu: 6.05.2019].

16 Ibidem.

17 SLD: Uchwała Krajowej Konwencji z 16 lutego 2019 r. Deklaracja europejska Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej. https://sld.org.pl/images/uchwaly/Deklaracja_programowa.pdf [data 

dostępu: 6.05.2019].

18 Nowoczesna: Nowoczesna Polska dla każdego. Program. https://nowoczesna.org/wp-

content/uploads/2016/09/Program -Nowoczesnej.pdf [data dostępu: 3.05.2019].

19 Nowoczesna: Uchwała nr 2/2019 Rady Krajowej Nowoczesnej z dnia 2 marca 2019 r. 
w sprawie programu ,,Nowoczesna Europa”. https://nowoczesna.org/wp -content/uploads/2019/

03/Uchwała -nr -2.pdf [data dostępu: 4.05.2019].

20 Ibidem.
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W odniesieniu do Partii Zieloni warto zauważyć to, że w jej programie 
(ogłoszonym w 2018 roku) poświęcono relatywnie – w porównaniu do po‑
zostałych partii – dużo miejsca sprawom międzynarodowym, w tym Unii 
Europejskiej i jej reform (m.in. zmian w systemie instytucjonalnym UE), 
oraz że zawarte w nim postulaty są bardzo konkretne. Zieloni uważają 
zatem, że wszystkie akty ustawodawcze w UE powinny być uchwalane 
przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Rada Europejska powinna 
zostać przekształcona w drugą izbę Parlamentu Europejskiego ,,o porów‑
nywalnych kompetencjach” i we wszystkich  sprawach dotyczących usta‑
wodawstwa UE powinna podejmować decyzje większością 2/3 głosów.

Praktyka, zgodnie z którą przewodniczącym KE zostaje polityk z frak‑
cji, która wygrała w wyborach do PE (tak, jak to miało miejsce w roku 
2014), powinna, zdaniem Zielonych, zostać ,,oficjalnie usankcjonowana”21. 
Poza tym, stanowiska przewodniczących KE i Rady Europejskiej powinny 
być połączone. Przewodniczący KE powinien mieć prawo do ustalania 
składu i liczby członków Komisji.

Jeśli chodzi o PE, to 10% jego składu powinno być wybierane z tzw. listy 
europejskiej; każdemu uprawnionemu do głosowania przysługiwałyby 
2 głosy – jeden na kandydatów z listy krajowej, a drugi – z wprowadzonej 
listy europejskiej. W podziale mandatów powinny brać udział komitety, 
które uzyskały co najmniej 3% głosów. Kompetencje PE powinny zostać 
wzmocnione poprzez przyznanie tej instytucji prawa inicjatywy prawo‑
dawczej oraz możliwości odwoływania członków KE22.

Zieloni w swoim programie zawarli także postulat, zgodnie z którym 
Europejski Bank Centralny powinien zostać zreformowany w taki spo‑
sób, aby w organie podejmującym decyzje dotyczące polityki pieniężnej 
obok specjalistów w dziedzinie finansów zasiadali także przedstawiciele 
związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz eksperci z za‑
kresu ekologii23.

Warto dodać, że w związku z wyborami do PE w 2019 roku Zieloni 

przygotowali także specjalną deklarację, w której zawarli swoje prio‑

rytety programowe dotyczące UE. W tej deklaracji jedyny fragment 

dotyczący systemu instytucjonalnego odnosił się do zwiększenia przej‑

rzystości działania instytucji UE, w tym szczególnie Rady UE. Poza tym 

21 Warto zauważyć, że po wyborach do PE w 2019 roku przewodniczącą KE została 

Ursula von der Leyen, a więc polityk z frakcji, która wygrała te wybory (Europejska Partia 

Ludowa – Chrześcijańscy Demokraci), ale nie była ona tzw. kandydatką wiodącą tej frakcji 

przedstawianą jako przyszła przewodnicząca KE jeszcze przed wyborami do PE (wtedy 

był nim Manfred Weber).

22 Zieloni: Partia Zieloni. Program 2018. Ekologicznie, demokratycznie, solidarnie. 2018, 

s. 50. https://partiazieloni.pl/program/ [data dostępu: 4.05.2019].

23 Ibidem, s. 51.
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we wspomnianej deklaracji Zieloni wskazali przede wszystkim na swoje 

najważniejsze cele dotyczące wspólnych polityk UE24.  

Trzeci wynik w wyborach do PE w 2019 roku (6,06% głosów, 3 man‑

daty) uzyskała Wiosna Roberta Biedronia. Warto zauważyć, że jest to 

partia nowa, a wybory do PE w 2019 roku były pierwszymi, w jakich 

brała udział. W programie partii Wiosna pt. „Europa dla Ciebie. Euro‑

pejski Program Wiosny” nie ma nic na temat systemu instytucjonalnego 

UE25. Podobnie w programie pt. „Umowa Biedronia. Nowa umowa dla 

Polski”26.

Komitet wyborczy, który w wyborach do PE w 2019 roku w Polsce 

uzyskał czwarty wynik (4,55% głosów), to Konfederacja Korwin, Braun, 

Liroy, Narodowcy. Na stronie internetowej tego komitetu brak było ja‑

kichkolwiek informacji dotyczących jego programu politycznego.

Partia Kukiz’15, która uzyskała piąty wynik w wyborach do PE 

w 2019 roku w Polsce (3,69% głosów), w swoim programie27 nie zawarła 

żadnych postulatów dotyczących systemu instytucjonalnego UE.

Najważniejszą partią w koalicji Lewica Razem (1,24% głosów), star‑

tującą w wyborach do PE w 2019 roku, była partia Razem. W związku 

z tymi wyborami przygotowany został specjalny program pt. „Nowy Ład 

dla Europy. Program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Europej‑

ska Wiosna 2019”. Uwaga została w nim skoncentrowana na postulatach 

sytuujących się w sferze wspólnych polityk UE. Natomiast jeśli chodzi 

o system instytucjonalny UE, to zdaniem liderów partii Razem wzmocnić 

należy kompetencje PE: powinien on mieć prawo inicjatywy prawodaw‑

czej, samodzielnie ustalać zasady wyboru swoich deputowanych, ,,swo‑

bodnie i demokratycznie” wybierać przewodniczącego KE oraz ,,odwoły‑

wać Komisję i jej przewodniczącego w drodze konstruktywnego wotum 
nieufności”28. W celu zwiększenia wpływu obywateli na funkcjonowanie 
UE, Razem postuluje usprawnienie europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
poprzez zmniejszenie liczby wymaganych podpisów do jej złożenia 

24 Zieloni: Zielony Nowy Ład dla Europy. Priorytety Europejskiej Partii Zielonych w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. https://partiazieloni.pl/nowy -zielony -lad -dla -euro

py/ [data dostępu: 4.05.2019].

25 Wiosna: Europa dla Ciebie. Europejski Program Wiosny. 2019. https://wiosnabiedronia.

pl/program [data dostępu: 5.05.2019].

26 Wiosna: Umowa Biedronia. Nowa umowa dla Polski. 2019. https://wiosnabiedronia.pl/

program [data dostępu: 5.05.2019].

27 Kukiz’15: Strategia zmiany. Potrafisz Polsko. 2019. http://ruchkukiza.pl/klub -poselski/

strategia -zmiany/ [data dostępu: 5.05.2019].

28 Razem: Nowy Ład dla Europy. Program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Euro-
pejska Wiosna 2019, s. 51. http://partiarazem.pl/wp -content/uploads/2019/05/nowy_lad_dla_

europy -kwiecien_2019.pdf [data dostępu: 6.05.2019].
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i zniesienie prawa KE do jej odrzucania29. Razem wyraziła też poparcie 
dla utworzenia europejskiego Ministerstwa Finansów, które mogłoby 
wykorzystywać środki płynące z podatków i emisji unijnych obligacji30, 
a celem EBC powinno być także dbanie o niski poziom bezrobocia31. Ani 
w programie partii Razem pt. „Europejska Wiosna. Razem dla Solidarnej 
Europy”32, ani w programie pt. „Razem dla Europy. Program na wybory 
do Parlamentu Europejskiego”33 nie zawarto innych niż wyżej wskazane 
postulatów dotyczących systemu instytucjonalnego UE.

Pozostałe dwie partie, które tworzyły koalicję Lewica Razem to Unia 
Pracy (UP) i Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Pochodzący z roku 2014 
program UP34 nie zawiera żadnych deklaracji dotyczących UE. W przy‑
padku RSS także nie sposób stwierdzić, czy, a jeśli tak, to jakie partia ta 
ma postulaty dotyczące systemu instytucjonalnego UE.

Podsumowanie i wnioski

1. W kontekście kwestii reform systemu instytucjonalnego UE warto 
zauważyć, że opinie Polaków na temat UE, wyrażane z użyciem takich 
cech, jak demokratyczna, skuteczna i odległa, są lepsze niż średnia 
dla całej UE. Także deklarowany poziom zaufania Polaków do UE i jej 
instytucji jest wyższy niż przeciętnie w całej UE, a nieufność – niższa. 
Jednocześnie wyraźnie niższe zaufanie (i wyższą nieufność) Polacy wyra‑
żają w odniesieniu do instytucji krajowych. Szczególnie niski jest poziom 
zaufania Polaków do partii politycznych. Taki stan rzeczy nie jest czymś 
wyjątkowym i jednorazowym, widocznym tylko w jednej edycji badań, 
ale trwającym od wielu lat (co pokazują wyniki badań publikowane 
w Eurobarometrze). Warto o tym pamiętać nie tylko w kontekście propo‑
zycji ewentualnych reform instytucji UE, ale także krytyki tych instytucji, 
szczególnie formułowanej przez polityków partyjnych.

29 Ibidem.

30 Ibidem, s. 33.

31 Ibidem, s. 34.

32 Razem: Razem: Europejska Wiosna. Razem dla solidarnej Europy. 2019. http://partiara‑

zem.pl/wp -content/uploads/2019/05/razem_dla_europy1.pdf [data dostępu: 6.05.2019].

33 Razem: Razem dla Europy. Program na wybory do Parlamentu Europejskiego. Partia Ra-
zem 2019. http://partiarazem.pl/wp -content/uploads/2019/05/razem_dla_europy1.pdf [data 

dostępu: 10.05.2019].

34 Unia Pracy: Unia Pracy. O godne życie człowieka i integrację społeczną. Warszawa 2014. 

https://www.uniapracy.org.pl/images/Program_UP.pdf [data dostępu: 9.06.2019].
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2. Szczegółowa analiza ilościowa i jakościowa kampanii wyborczej 
do PE w 2019 roku w Polsce (oraz w innych państwach członkowskich 
UE) będzie zapewne przedmiotem wielu badań. Wydaje się jednak, że 
na podstawie obserwacji można stwierdzić, iż w trakcie tej kampanii 
zagadnienia dotyczące stricte UE zajęły bardzo mało miejsca, a jej systemu 
instytucjonalnego – jeszcze mniej. W rywalizacji politycznej dominowały 
tematy związane z polityką krajową oraz wątki personalne. Nie jest 
to zjawisko ani nowe, ani charakterystyczne tylko dla Polski – fakt, że 
w kampaniach wyborczych do PE uwaga polityków, mediów i wyborców 
koncentruje się na tematach krajowych, został zauważony już dawno35. 
Tym, co dodatkowo bardzo mocno wpłynęło na taki charakter tej kampa‑
nii wyborczej, był fakt, że w istocie stanowiła ona jeden z etapów niemal 
dwuletniej ciągłej kampanii wyborczej w Polsce (jesień 2018 roku – 
wybory samorządowe, wiosna 2019 roku – wybory do PE, jesień 2019 
roku – wybory do parlamentu krajowego, wiosna 2020 roku – wybory 
prezydenckie). Wydaje się, że można stwierdzić, iż używane od dawna 
w odniesieniu do wyborów do PE określenie ,,wybory drugiej kategorii”36 
w przypadku wyborów do PE w Polsce w 2019 roku jest uzasadnione; 
zostały one potraktowane przez partie polityczne, media i wyborców jako 
swoiste preludium do, uznawanych za znacznie ważniejsze, wyborów do 
parlamentu krajowego (13 października 2019 roku).

3. Polskie partie w swoich programach politycznych sprawom doty‑
czącym UE poświęcają bardzo mało miejsca37. Wybory do PE w 2019 roku 
nie spowodowały zmiany tego stanu rzeczy. Ugrupowanie Konfederacja 
Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy w związku z wyborami do PE nie 
przedstawiło żadnego spójnego, kompleksowego programu w postaci 
jednolitego dokumentu. W przypadku niektórych partii zagadnienia 
dotyczące UE w ogóle są nieobecne w ich programach (np. PSL, Wiosna 
Roberta Biedronia). W programie największej partii opozycyjnej – PO – 
UE poświęcono bardzo niewiele miejsca. Co więcej, nawet te partie, 
które w swoich programach politycznych zajęły stanowisko w sprawach 

35 S. Hix: System polityczny Unii Europejskiej. Przeł. A. Komasa. Warszawa 2010, s. 239.

36 M. Marsh, M. Franklin: The Foundations: Unanswered Questions from the Study of 
European Elections, 1979–1994. In: Choosing Europe? The European Electorate and National Po-
litics in the Face of Union. Eds. C. van der Eijk, M. Franklin. Ann Arbor 1996, s. 13; V. Bog‑

danor: The European Union, the Political Class, and the People. In: Élitism, Populism, and Euro-
pean Union. Ed. J. Hayward. Oxford 1996, s. 108; D. Beetham, Ch. Lord: Legitimacy and the 
European Union. London–New York 1998, s. 27; B. Crum: Legislative -executive Relations in 
the EU. “Journal of Common Market Studies” 2003, Vol. 41, No. 3, s. 380; S. Hix: System…, 

s. 235.

37 T. Kubin: European Union in Electoral Programmes of Polish Political Parties in 2015. In: 

2015 – Elections in Poland and Spain and Their Consequences. Red. M. Kolczyński, M. Myśli‑

wiec, M. José Pérez del Pozo. Opava 2017, s. 41–54.
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dotyczących UE, najczęściej dokonywały tego na wysokim poziomie ogól‑
ności. Biorąc pod uwagę to, że Polska jest członkiem UE od ponad 15 lat 
i wybory do PE w 2019 roku były już czwartymi w Polsce, oraz to, jak 
olbrzymi wpływ na politykę krajową mają UE, jej polityki i przyjmowane 
na poziomie Unii regulacje prawne ‒ taki stan rzeczy można uznać za 
dziwny i niepokojący.

4. Sprawy międzynarodowe zajmują mało miejsca w programach 
polskich partii politycznych (albo tematy te są w ogóle pomijane), kwestie 
dotyczące UE – jeszcze mniej, a funkcjonowanie i ewentualne reformy sy‑
stemu instytucjonalnego UE potraktowane zostały zupełnie marginalnie. 
W istocie żadna z partii, które zarejestrowały swoje listy w wyborach do 
PE w 2019 roku we wszystkich okręgach wyborczych w Polsce, nie przed‑
stawiła spójnej i kompleksowej wizji tego, jak powinien wyglądać system 
instytucjonalny UE. Te propozycje niektórych partii, które można uznać 
za konkretne, osadzone w realiach, trwającej debacie i mogące stanowić 
punkt wyjścia w dyskusji na ten temat, to pojedyncze pomysły odnoszące 
się tylko do wybranych i nielicznych aspektów funkcjonowania instytucji 
UE. Chodzi tutaj o takie postulaty, jak:
‒ wzrost kompetencji parlamentów narodowych w odniesieniu do pro- 

cesu integracji oraz zwiększenie uprawnień do kontroli nad tym pro‑
cesem (PiS);

‒ prawo parlamentów narodowych do odrzucania inicjatyw legislacyj‑
nych formułowanych na forum UE oraz do występowania z propozy‑
cjami legislacyjnymi w UE (Porozumienie Jarosława Gowina);

‒ głosowanie większością kwalifikowaną w sferze wspólnej polityki za‑
granicznej i bezpieczeństwa UE oraz prawo inicjatywy prawodawczej 
dla PE (Nowoczesna);   

‒ prawo inicjatywy prawodawczej PE, samodzielne ustalanie zasad 
wyboru swoich członków przez PE, możliwość odwoływania KE i jej 
przewodniczącego w drodze tzw. konstruktywnego wotum nieufno‑
ści, reformy europejskiej inicjatywy obywatelskiej, utworzenie urzędu 
ministra finansów UE, dbanie także o niski poziom bezrobocia przez 
EBC (obecnie głównym zadaniem EBC jest utrzymanie stabilnych cen)  
(Razem).
Tym, co można chyba uznać za zaskakujące we wskazanym kontekście 

jest fakt, że po pierwsze, największa partia opozycyjna w 2019 roku – Plat‑
forma Obywatelska – nie przygotowała żadnych propozycji dotyczących 
systemu instytucjonalnego UE. Program PO w kwestii UE w ogóle był 
bardzo skromny i ogólnikowy. Po drugie, najwięcej propozycji związa‑
nych z reformami systemu instytucjonalnego UE przy okazji wyborów 
do PE w 2019 roku w Polsce przedstawiła Partia Zieloni. Także w tym 
wypadku trudno mówić o kompleksowej propozycji, ale Zieloni w swoim 
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programie zawarli kilka pomysłów, które nie są wprawdzie oryginalne 
(tzn. funkcjonują w debacie od dawna), ale wskazują, że temat ten był 
przedmiotem refleksji twórców programu Zielonych. Warto tutaj wskazać 
na takie pomysły, jak przekształcenie Rady Europejskiej w drugą izbę PE, 
formalne usankcjonowanie praktyki, zgodnie z którą przewodniczącymi 
KE zostają politycy ze zwycięskiej frakcji w wyborach do PE zgłoszeni 
przed tymi wyborami, połączenie stanowisk przewodniczącego KE i Rady 
Europejskiej, wprowadzenie tzw. listy europejskiej w wyborach do PE, 
prawo inicjatywy prawodawczej oraz możliwość odwoływania członków 
KE przez PE. Natomiast propozycję, aby w organie EBC podejmującym 
decyzje w zakresie polityki pieniężnej zasiadali, oprócz specjalistów w tej 
dziedzinie, również przedstawiciele związków zawodowych, organizacji 
pozarządowych i eksperci z zakresu ekologii można uznać za bardzo 
nowatorską.

5. To, że żadna z partii, których programy zostały poddane analizie, 
nie przedstawiła spójnej i kompleksowej koncepcji dotyczącej założeń, jak 
powinien wyglądać system instytucjonalny UE, powoduje, że wnioski 
wynikające z tego, jaka jest ogólna jego wizja (tzn. podział kompetencji 
pomiędzy instytucjami krajowymi a unijnymi oraz pomiędzy unijnymi), 
obarczone są pewnym ryzykiem. Jednak na podstawie przywołanych tre‑
ści można stwierdzić, że PiS i Porozumienie Jarosława Gowina to partie, 
które opowiadają się za tym, aby parlamenty narodowe i międzyrządowe 
instytucje UE (Rada Europejska i Rada) miały jak największy wpływ 
na decyzje zapadające na forum UE i są raczej niechętne zwiększaniu 
kompetencji tych instytucji UE, które mają charakter ponadnarodowy (PE 
i KE). Na przeciwnym biegunie można usytuować Zielonych oraz Razem, 
których propozycje oznaczają wzmocnienie ponadnarodowości w UE, 
w tym przede wszystkim wzrost kompetencji Parlamentu Europejskiego. 
PO i Nowoczesna znajdują się pomiędzy tymi biegunami. Pozostałe partie, 
które były przedmiotem niniejszego opracowania, nie zajęły stanowiska 
w sprawie pożądanego kształtu systemu instytucjonalnego UE.
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European Union Institutional System in Programmes 
of Polish Political Parties

Summary: General elections to the European Parliament (EP) should be the best oppor‑

tunity to devote more space in the public debate in the Member States of the European 

Union (EU) to matters strictly concerning the functioning and future of the EU.

The aim of the study is to check whether Polish political parties have any ideas re‑

garding reforms of the EU institutional system. In those cases where the answer to this 

question is a positive – presentation and brief analysis. The parties that will be taken into 

account will be those, that registered electoral lists in all constituencies – alone or in coali‑

tion with other parties in the 2019 European elections. The indicated goal will be achieved 

on the basis of content of political programs current during the election campaign to 

the European Parliament in 2019. To outline the context of this issue, first synthetically 

presented (based on the results of Eurobarometer survey conducted in autumn 2018) will 

be what is declared the trust of Polish society to EU institutions and, for comparison, to 

national institutions. The brief analysis mentioned above programs and the most impor‑

tant conclusions are included in the summary.

Key words: European Parliament, elections, Polish political parties, political programmes, 

EU institutional system




