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Jolanta Pawlicka

Procedura kładki jako 
uproszczony tryb zmiany 
traktatów stanowiących 
podstawę Unii Europejskiej

Jolanta Pawlicka – doktor nauk prawnych, radca prawny 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, pracuje 
w Biurze Prawnym i Spraw Pracowniczych w Kancelarii 
Sejmu RP. Autorka publikacji z zakresu prawa UE.

      « « « 
Uproszczona procedura zmiany traktatów unijnych jest 
tematem relatywnie nowym, poruszającym zagadnienie 
ważne nie tylko z punktu widzenia naukowego, lecz 
także istotne dla praktyki ustrojowej Unii Europejskiej. 
Klauzula passerelle, omówiona w niniejszej monografii jako 
procedura kładki, daje możliwość szybkiego i elastycznego 
przeprowadzenia niektórych reform na podstawie decyzji 
instytucji unijnych – z pominięciem skomplikowanej 
procedury traktatów rewizyjnych.

Książka zawiera szczegółową i bardzo dokładną analizę 
ewolucji uproszczonych procedur zmiany traktatów od 
pierwszego ich zastosowania, poprzez nowe warianty 
wprowadzone do porządku prawnego Wspólnot, a następnie 
Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące wydają się tu 
rozważania dotyczące kreowania w ramach procedur kładki 
stanowiska państw członkowskich, w tym Polski, a także 
wykorzystania tej regulacji w celu ustanowienia trwałego 
mechanizmu ratunkowego państw strefy euro, bądź do 
przeprowadzenia reformy ustrojowej Unii.
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Podwójna elekcja i w konsekwencji walka o polski tron sprawiły, że po-
czątek bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego jest mniej znany niż 
jego okres końcowy.
Autorka wypełnia tę lukę. Książka jest monografią sejmu konwokacyj-
nego z 1696 roku, czyli sejmu, który miał uporządkować najistotniejsze 
sprawy w państwie i przygotować elekcję. Chociaż z formalnego punk-
tu widzenia nie mógł on zostać zerwany, to jednak podzielił los więk-
szości sejmów tego czasu. Zerwanie konwokacji nie miało precedensu  
w dziejach Rzeczypospolitej i jest porównywalne z rokiem 1652. Ponad-
to zapoczątkowano wówczas praktyki i zwyczaje, które miały miejsce  
w kolejnych bezkrólewiach. 

EWA GĄSIOR – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Jej 
zainteresowania obejmują przede wszystkim dzieje parlamentaryzmu 
polskiego, szczególnie w XVII wieku, oraz Kozaczyzny. Jest właścicielką 
antykwariatu. 
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Wśród czterdziestu dziewięciu parlamentarzystek II Rzeczypospoli-
tej odnaleźć można kobiety prowadzące pracę naukową, a także ko-
munistkę po kilku latach szkoły powszechnej, mandat sprawowały 
też przedstawicielka arystokracji z tytułem książęcym i żona górnika.  
W parlamencie obecne były cztery przedstawicielki mniejszości naro- 
dowych II RP. Posłanki i senatorki traktowane były jako grupa prezentu- 
jąca jednolite i pozytywne wartości, które mogły wnieść do polityki.  
Kobiety spotykały się jednak również z przejawami braku akceptacji 
ich uczestnictwa w życiu politycznym. Mimo tych trudności działal- 
ność publiczna i polityczna na tyle rozbudzała aspiracje parlamen-
tarzystek, że większość z nich starała się o reelekcję. Ostatecznie  
w latach 1919 –1939 kobiety zostały wybrane czterdzieści sześć razy  
do sejmu i dwadzieścia dwa razy do senatu. Ich aktywność parla- 
mentarna jest zasadniczym zagadnieniem rozpatrywanym w prezen- 
towanej pracy.

MaRIOla KOndRacKa – doktor nauk humanistycznych w zakresie his- 
torii. Zainteresowania: historia społeczna XIX i XX w. ze szczególnym 
uwzględnieniem udziału kobiet w życiu publicznym. 
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43rd sitting of the Sejm, 7–9 June 2017

Considered in the first reading
■  the Citizens’ bill amending the act on 
retirement pay and social benefits finan-
ced out of the Social Insurance Fund and 
some related acts (referred to Social Poli-
cy and Family Committee, Administration 
and Interior Affairs Committee and Public 
Finances Committee);
■  the Deputies’ bill amending the act on 
retirement pay and social benefits finan-
ced out of the Social Insurance Fund and 
some related acts (referred to Social Poli-
cy and Family Committee, Administration 
and Interior Affairs Committee and Public 
Finances Committee);
■  the Government’s bill on the National 
Agency for Academic Exchange (referred to 
Education, Science and Youth Committee);
■  the Government’s bill amending the Code 
of Petty Offences (referred to the Special Com-
mittee for law code amendments);
■  the Government’s bill on fees of court 
enforcement officers (referred to Justice 
and Human Rights Committee);
■  the Government’s bill on court enfor-
cement officers (referred to Justice and 
Human Rights Committee);
■  the Government’s bill amending the 
act on subscription fees and the act on the 
National Broadcasting Council (referred to 
Culture and Media Committee);
■  the Deputies’ bill amending the act on 
the National Broadcasting Council and 
repealing the act on subscription fees (re-
ferred to Culture and Media Committee);
■  the Deputies’ bill on the one-time pecu-
niary bonus for some retirees and pensioners, 
as well as persons receiving pre-retirement 
benefits, pre-retirement allowances, bridging 
pensions or teachers’ compensation benefits 
in 2017 (the motion to reject the bill in the 
first reading shall be subject to a vote at the 
next sitting of the Sejm);
■  the Deputies’ bill amending the act on the 
goods and services tax (the motion to reject 
the bill in the first reading shall be subject to 
a vote at the next sitting of the Sejm) .

Considered in the second  
reading
■  the Government’s bill amending the act 
on the National Council of the Judiciary 
and some related acts (returned to Justice 
and Human Rights Committee);
■  the Deputies’ bill amending the Law on 
the System of Common Courts and some 
related acts (returned to Justice and Hu-
man Rights Committee) .

Passed acts
■  amending the act on ant-communist 
opposition activists and persons oppressed 
because of political reasons, and some re-
lated acts;
■  amending the Law on Proceedings be-
fore Administrative Courts;
■  amending the act on bonds;
■  amending the act on regional account 
chambers and some related acts;
■  on the manner of determining the lo-
west base salary of employees performing 
medical professions, employed by heal-
thcare entities .

Considered resolution  
of the Senate concerning the act
■  amending the act on the legal protec-
tion of plant varieties (the Senate’s amen-
dments were accepted) .

Adopted resolutions
■  establishing 2018 the Year of Archbi-
shop Ignacy Tokarczuk;
■  establishing 2018 the Year of the 250th 
anniversary of the Bar Confederation;
■  establishing 2018 the Year of Irena 
Sendler;
■  establishing 2018 the Year of Women’s 
Rights;
■  honouring the 80th anniversary of be-
ginning the construction of the Central 
Industrial District (Centralny Okręg Prze-
mysłowy);
■  concerning changes within personal 
composition of the Sejm committees .

The Sejm did not adopt  
a resolution
■  concerning bringing the former Prime 
Minister, Mr . Jarosław Kaczyński, to accoun-
tability before the Tribunal of State (pur-
suant to Article 13 para . 3 of the Act on the 
Tribunal of State, the Marshal of the Sejm 
discontinued the proceedings) .

Information of organs  
of the State
■  on the activity of the Commissioner 
for Children’s Rights in 2016 along with 
the remarks on the state of observance of 
children’s rights (the Sejm heard the in-
formation) .

Current information
■  concerning personnel policy in compa-
nies with direct and indirect participation 
of the State Treasury .

The Sejm elected
■  Andrzej Zielonacki for the position of 
a judge of the Constitutional Tribunal .

The Sejm appointed
■  Paweł Rabiej for a member of the Com-
mittee for the removal of legal effects of re-
privatisation decisions related to Warsaw 
properties, passed in breach of law . 

With a moment of silence, the 
Sejm honoured the memory of
■  Zbigniew Brzeziński, who died on 26 
May 2017, political scientist and diplo-
mat, President Jimmy Carter’s National 
Security Advisor;
■  Tadeusz Jedynak, who died on 31 May 
2017, Deputy to the Sejm of the 1st and 
2nd term, activist of “Solidarność” Śląsko-
-Dąbrowska, organizer of Jastrzębie-Zdrój 
Agreement of 1980;
■  Władysław Bułka, who died on 3 June 
107, Deputy to the Sejm of the 2nd and 3rd 
term, Senator of the 5th term .


