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„Karta to nasz kompas. Wskazuje drogę, którą należy
podążać i nie pozwala nam zejść na manowce”.

Věra Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej,
odpowiedzialna za wartości i transparentność
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„Karta praw podstawowych to niezwykły instrument,
przełomowy. Łączy w jednym dokumencie, 
w całościowy sposób, ochronę praw obywatelskich,
politycznych, gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych”. 

Prof. Michael O’Flaherty, dyrektor unijnej Agencji
ds. Praw Podstawowych
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Na czym polega wyjątkowy charakter Karty?

Karta praw podstawowych UE nie jest zwykłym instrumentem unijnego
ustawodawstwa. Zawiera podstawowe prawa, które przysługują wszystkim
obywatelom Unii i przypomina o zasadach demokracji i praworządności,
w oparciu o które powstała Unia Europejska. W ciągu ostatniej dekady Karta
pomagała upowszechniać i chronić podstawowe prawa obywateli UE oraz 
w wielu dziedzinach zapoczątkowała europejskie prawodawstwo służące tym
prawom. Kluczowymi tego przykładami są nowe przepisy dotyczące ochrony
danych, osób informujących o nieprawidłowościach oraz ofiar przestępstw.

Również przedstawione w grudniu 2020 roku rozporządzenie o usługach
cyfrowych (Digital Services Act), zawierające nowe przepisy mające na celu
ograniczenie nielegalnych treści w Internecie, w tym mowy nienawiści, 
a także wymóg, aby  sztuczna inteligencja była projektowana w myśl
poszanowania praw podstawowych, zostało sformułowane z uwzględnieniem
zasad Karty. Liczący ponad 50 artykułów dokument stanowi nowoczesny
katalog praw człowieka, który wzbogaca istniejące uprawnienia i wykracza
poza tekst niejednej konstytucji. Karta jest źródłem inspiracji dla
prawodawców do tworzenia lepszego i bardziej zrównoważonego prawa. 

„Początkowo UE nie była postrzegana jako
organizacja, której zadaniem jest ochrona praw
podstawowych. To się zmieniło wraz 
z wprowadzeniem Karty”.

Prof. Nina Półtorak, sędzia Sądu Unii Europejskiej,
Trybunał Sprawiedliwości UE
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Czym Karta różni się od Europejskiej konwencji o ochronie 
praw człowieka?

Karta praw podstawowych UE wykracza poza Europejską konwencję 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przyjętą przez Radę
Europy w 1950 roku*. Rozszerza prawa człowieka. Na przykład daje
silniejsze podstawy niż Europejska konwencja do ochrony procedur
administracyjnych i postępowań prawnych. Ponadto Karta zawiera nowe,
wyraźnie wyeksplikowane prawa: prawo do ochrony środowiska, prawa osób 
w podeszłym wieku, prawo do azylu, a nawet prawo do założenia firmy. 
Z dokumentu da się odczytać głęboki szacunek dla powszechności
przysługujących praw oraz potrzebę ochrony ludzkiej różnorodności
niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, religii, orientacji seksualnej 
lub z jakiegokolwiek innego względu.

* Tekst Konwencji wszedł w życie w 1953 roku. Polska ratyfikowała konwencję w 1993 roku.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930610284 

„Karta praw podstawowych dla Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich od początku istnienia była
niezwykle ważna – jako inspiracja, ale także jako
argument w różnych działaniach, które
podejmujemy na rzecz poszanowania praw 
i wolności jednostki”.

Dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
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Gdzie Karta ma zastosowanie?
 
Karta jest stosowana na wszystkich szczeblach władzy europejskiej.
Na poziomie legislacyjnym stała się podstawą i inspiracją dla inicjatyw
legislacyjnych. Stosują się do niej również instytucje europejskie, które
egzekwują europejskie prawo, a w szczególności Komisja Europejska. 
Do Karty często odwołuje się orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jakie instytucje chronią i monitorują stosowanie Karty?

Trybunał Sprawiedliwości UE odgrywa zasadniczą rolę w wyjaśnianiu treści 
i esencji praw zapisanych w Karcie. Orzecznictwo Trybunału dotyczące Karty
rośnie z dnia na dzień. Agencja ds. Praw Podstawowych UE dostarcza
danych i informacji na temat przestrzegania praw podstawowych w terenie.
Na bieżąco monitoruje stosowanie Karty w instytucjach UE i państwach
członkowskich. Istnieją również niezależne krajowe instytucje i organy
zajmujące się prawami człowieka, które umożliwiają egzekwowanie praw
jednostki w praktyce, takie jak na przykład Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich w Polsce.

„Karta nie tylko gwarantuje prawa podstawowe, 
ale także sprzyja pogłębianiu integracji europejskiej”.

Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka,
wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka, Sejm RP 
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Kto jest odpowiedzialny za stosowanie Karty na poziomie 
krajowym i lokalnym? 

Sędziowie, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i krajowe instytucje
zajmujące się prawami człowieka pilnują tego, aby obywatele w rzeczywistości
mogli korzystać z praw gwarantowanych w Karcie. Chcąc skutecznie wykonywać
swoje zadania, muszą mieć zagwarantowaną niezależność działania 
w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

• Sędziowie i rządy prawa
Stosowanie unijnego prawa nie stanowi wyłącznie zadania Trybunału
Sprawiedliwości UE, ale także sądów krajowych w państwach członkowskich.
Istotą praworządności jest istnienie skutecznego nadzoru sądowego ze strony
sądów krajowych, mającego na celu zapewnienie zgodności z prawem UE. Zasada
praworządności daje gwarancje, że państwa członkowskie i ich obywatele mogą
współpracować w duchu wzajemnego zaufania, co ma kluczowe znaczenie dla
sprawnego funkcjonowania społeczeństw demokratycznych. Praworządność 
i prawa podstawowe są ze sobą ściśle powiązane. Prawa podstawowe obywateli
nie mogą być skutecznie egzekwowane w sytuacji, gdy nie są poszanowane rządy
prawa.

„Motywy przyjęcia Karty były bardzo szlachetne,
humanitarne, ale Karta jest powszechnie
krytykowana w wielu państwach członkowskich”.

Prof. Tomasz Grosse, wykładowca na Wydziale Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
Uniwersytet Warszawski, ekspert Klubu
Jagiellońskiego i Instytutu Sobieskiego

20 lat karty praw podstawowych UE



0 6

• Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obrońcy praw człowieka
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i niezależne krajowe organy ds. praw
człowieka, takie jak krajowe instytucje praw obywatelskich, mają również duże
znaczenie w egzekwowaniu zapisów Karty. Odgrywają zasadniczą rolę 
w podnoszeniu świadomości prawnej obywateli i pomagają im w uzyskaniu
skutecznej ochrony sądowej. Są również najważniejszymi partnerami Komisji
Europejskiej w działaniach na rzecz promowania i ochrony praw podstawowych,
demokracji i praworządności.

• Władze krajowe i lokalne
Administracje krajowe i lokalne, parlamenty oraz organy ścigania pełnią ważną rolę
w promowaniu i ochronie praw wynikających z Karty oraz tworzeniu sprzyjającego
otoczenia dla społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka. Również
miasta odgrywają ogromne znaczenie w promowaniu kultury wartości i ochrony
podstawowych praw swoich mieszkańców. Ostatnio wiele ośrodków miejskich
dołączyło do sieci miast praw człowieka, włączając je do swojej polityki.

Czy są fundusze europejskie na wsparcie praw podstawowych?

Komisja Europejska uruchomiła nowy program „Obywatele, Równość, Prawa i
Wartości” z budżetem 1,55 mld euro na 7 lat*.

*Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (Citizens, Equality, Rights and Values Programme): 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

„Młodym prawnikom prawa człowieka kojarzą się 
 raczej z Powszechną Deklaracją Praw 
Człowieka ONZ”.

Miłosz Gapsa, student 5 roku prawa, seminarzysta 
w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego,
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
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Ma on na celu realizację celów politycznych poprzez pomoc organizacjom
społeczeństwa obywatelskiego i obrońcom praw obywatelskich w ochronie
praw podstawowych oraz promowaniu kultury wartości w UE. Fundusze te
będą również dostępne dla władz krajowych i lokalnych, pod warunkiem, że
projekty, od momentu powstania do realizacji, będą w pełni zgodne z literą
Karty. Ponadto Komisja wprowadziła nowy program finansowania
„Sprawiedliwość”, przeznaczony na szkolenia sędziów w zakresie
praworządności i stosowania Karty. 

Co można zrobić, aby usprawnić stosowanie Karty?

Karta praw podstawowych UE jest stosunkowo nowym instrumentem, nadal nie 
w pełni wykorzystanym. Badanie przeprowadzone przez Eurobarometr* pokazuje,
że tylko połowa respondentów słyszała o Karcie i o tym, jakie może czerpać
korzyści z jej istnienia. Każdego dnia w Europie ludzie padają ofiarą dyskryminacji,
nienawiści i przemocy. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła
nierówności i poddała prawa podstawowe testowi. Wiele osób nie potrafi
przystosować się do transformacji dziejącej się za sprawą nowych technologii. 

*.Eurobarometr 2019: Badanie świadomości obywateli na temat Karty

„Do Karty można się odwoływać przeciwko instytucjom
unijnym, a także przeciwko państwu, gdy władze
publiczne stosują unijne prawo. Można się na nią 
również powoływać w odniesieniu do osób 
prawnych lub fizycznych”.

Prof. Anna Wyrozumska, kierownik Katedry 
Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa 
i Administracji, Uniwersytet Łódzki, członkini Team Europe
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Społeczeństwo obywatelskie w niektórych częściach UE doświadcza różnorakich
form presji, utrudniany jest dostęp organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
do pozyskiwania zagranicznych funduszy czy też wykonywania pewnych działań, 
na przykład w obronie praw środowisk LGBT. Jednocześnie Karta budzi
kontrowersje w niektórych kręgach politycznych w części państw 
członkowskich UE.

Co można zrobić, aby ułatwić stosowanie Karty?

Wykorzystanie Karty przez wszystkie instytucje UE i państwa członkowskie
wymaga dalszego impulsu. Więcej pytań powinno trafiać do Trybunału
Sprawiedliwości UE, Karta powinna być znacznie bardziej widoczna podczas
stanowienia prawa w parlamentach narodowych państw członkowskich. 
Rząd powinien Kartę aktywniej promować, a społeczeństwo obywatelskie – 
w większym stopniu wykorzystywać Kartę w ramach własnych aktywności.
Dlatego w grudniu 2020 roku Komisja Europejska przyjęła nową Strategię
wdrażania Karty,  która wytycza kierunek działań na kolejne 10 lat, podkreślając
znaczenie instytucji oraz ochrony i wzmacniania krajowej infrastruktury praw
człowieka. 

*New Strategy for the Implementation of the Charter of Fundamental Rights: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12269-New-Strategy-for-the-Implementation-of-the-
Charter-of-Fundamental-Rights_en 

„Samorządy lokalne cieszą się zaufaniem społecznym, 
ale bez współpracy z organizacjami niezależnymi 
od władz publicznych nie uda nam się przekonać 
obywateli, że przysługują im prawa i powinni 
z nich korzystać”.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 
członkini Europejskiego Komitetu Regionów
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Dokument skupia się na czterech filarach:
· Skuteczne stosowanie przez państwa członkowskie, 
· Umocnienie społeczeństwa obywatelskiego,
· Karta jako drogowskaz dla instytucji Unii, 
· Zwiększanie świadomości społecznej. 

Celem strategii jest poprawa stosowania i wzrost świadomości istnienia Karty 
w Unii po to, żeby wszyscy obywatele UE mogli faktycznie korzystać ze swoich
praw. 

Więcej informacji: 
Przewodnik „Zastosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w stanowieniu
prawa i kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym”:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-charter-guidance_pl.pdf

Fact sheet „Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w Polsce”:  
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-eu-charter-in-poland_pl.pdf

Analiza “Dziesięć lat później: uwolnienie pełnego potencjału Karty”:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-fundamental-rights-report-
2020-focus_pl.pdf

Tekst powstał w oparciu o internetową debatę zorganizowaną przez
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Agencję ds. Praw
Podstawowych UE 25 kwietnia 2021 roku i odzwierciedla jedynie poglądy jego
autorów. Komisja Europejska i Agencja ds. Praw Podstawowych UE nie
ponoszą odpowiedzialności za jego treść. Debata stanowi kontynuację
ogólnounijnego wydarzenia, zorganizowanego z okazji dwudziestej rocznicy
proklamowania Karty oraz ogłoszenia nowej strategii Komisji Europejskiej
mającej na celu wzmocnienie stosowania Karty praw podstawowych UE w Unii.
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https://www.facebook.com/komisjaeuropejska/videos/511607830190241
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https://fra.europa.eu/en/video/2020/reinforcing-eu-charter-key-statements-panellists
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0711&qid=1608047356199

