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Recenzja ksi¹¿ki Ireneusza C. Kamiñskiego, Unia
Europejska. Podstawowe akty prawne,

Warszawa 2004, Wydawnictwo Prawnicze �Lexis Nexis�, s. 467
Rosn¹ce zainteresowanie notariuszy sprawami Unii Europejskiej wymaga

prezentacji ksi¹¿ek po�wieconej tej problematyce. Do takich bez w¹tpienia
nale¿y recenzowane opracowanie, które jest nie tylko zbiorem aktów
prawnych dotycz¹cych Unii Europejskiej, ale tak¿e swoistego rodzaju
przewodnikiem po podstawowych dokumentach, na których wspiera siê
organizacja i porz¹dek prawny krajów Unii Europejskiej.

Ksi¹¿ka ta jest prób¹ wype³nienia luki wystêpuj¹cej w literaturze
w zakresie publikacji �róde³ prawa wspólnotowego, które powinny byæ
znane ka¿demu, kto w swojej pracy bêdzie mia³ kontakt z obywatelami
pañstw Unii Europejskiej. Do grupy tej bez w¹tpienia nale¿¹ polscy
notariusze, którzy za chwilê w swoich kancelariach spotykaæ siê bêd¹
z klientami z pañstw Unii Europejskiej. Ju¿ teraz w �rodowisku notariuszy
pojawia siê wiele pytañ zwi¹zanych z obs³ug¹ prawn¹ osób legitymuj¹-
cych siê pe³nomocnictwem udzielonym za granic¹, które ma s³u¿yæ temu,
by w imieniu mocodawcy mo¿na by³o dokonywaæ czynno�ci notarialnej
w Polsce. Po 1 maja 2004 r. postanowienia prawa Unii Europejskiej staj¹
siê nie tylko wi¹¿¹ce dla Polski, ale �wtopi¹� siê w polski porz¹dek prawny.
Trudno bêdzie oddzieliæ te regu³y i rozwi¹zania prawne, które przyniesie
Unia od tych, które stworzy³ polski ustawodawca. W g¹szczu przepisów
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prawa wspólnotowego (i krajowego) bêdzie musia³ umieæ poruszaæ siê
ka¿dy prawnik, w tym tak¿e polski notariusz. By jednak nie wpad³ w totalny
chaos prawa unijnego, dobrze by pozna³ g³ówne regulacje Unii Europej-
skiej i Wspólnoty Europejskiej, ich uprawnienia, zadania, instytucje i sto-
sowane procedury, a tak¿e by zna³ najwa¿niejsze zasady i charakter prawa
wspólnotowego. Jest to bowiem prawo, które znajduje siê w ci¹g³ej
ewolucji, przekszta³ca siê i orbituje w ró¿nych kierunkach, niekiedy
nadregulowuj¹c niektóre obszary dzia³alno�ci wspólnotowej.

Prezentowana ksi¹¿ka jest zapisem europejskiego prawa konstytucyj-
nego, jest zbiorem prawa wspólnotowego najwy¿szej rangi, gdy¿ kszta³-
tuje zarówno ustrój, jak i instytucje organizacyjnoprawne Unii Europej-
skiej.

W czê�ci I pt. �Traktaty i Karty� wnikliwie przedstawia proces do-
chodzenia do ostatecznej wersji Traktatu o Unii Europejskiej (s. 15 i nast.),
ukazuj¹c jego genezê, zmiany oraz stan obecny, czyli stan Traktatu po
Nicei, którego rozwi¹zania � jak wiadomo � przetrwa³y po s³ynnej kon-
ferencji w grudniu 2003 r. w Brukseli, gdzie Polska mia³a swój znacz¹cy
udzia³.

Traktat o Unii Europejskiej obejmuje zestaw specjalistycznych posta-
nowieñ ustanawiaj¹cych okre�lony porz¹dek w ramach wielu dziedzin
gospodarczych, politycznych i s¹downiczych. Jest to podwalina ustro-
jowa prawa wspólnotowego.

Z Traktatem o Unii Europejskiej wi¹¿e siê Traktat ustanawiaj¹cy
Wspólnotê Europejsk¹. Jego lektura jest godna polecenia ka¿demu no-
tariuszowi, jako ¿e zawiera katalog zasad, którymi kieruj¹ siê pañstwa Unii,
tworz¹c wspólny rynek, uniê gospodarcz¹ i walutow¹, realizuj¹c wspóln¹
politykê i dzia³ania wyra¿one w art. 3 i 4 Traktatu. Deklaracje te maj¹
istotny wp³yw na kwestie prawa wspólnotowego, oddzia³ywaj¹ tak¿e na
czynno�ci polskich notariuszy, zw³aszcza w zakresie zbli¿enia prawodaw-
stwa krajowego w stopniu koniecznym do funkcjonowania wspólnego
rynku europejskiego. Kolejne czê�ci Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹ reguluj¹ kwestie obywatelstwa, polityki Wspólnoty, swobod-
nego przep³ywu towarów, w tym zw³aszcza uniê celn¹, zakaz ograniczeñ
ilo�ciowych miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, rolnictwa, swobodnego
przep³ywu osób, us³ug i kapita³u. Ta czê�æ Traktatu warta jest uwagi
polskich notariuszy, zw³aszcza ¿e dotyczy m.in. pracowników, prawa do
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prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, us³ug, kapita³ów i p³atno�ci. Mo¿e
siê to im przydaæ w zrozumieniu istoty prawa wspólnotowego.

Kolejny fragment Traktatu, który jest przedmiotem recenzowanego
opracowania, ukazuje sprawy wizowe, imigracyjne, a tak¿e zwi¹zane ze
swobodnym przep³ywem osób. Wa¿na te¿ � jak siê wydaje � jest czê�æ
Traktatu ustalaj¹ca wspólne regu³y dotycz¹ce konkurencji, podatków
i zbli¿enia ustawodawstw. Sprawom konkurencji Traktat po�wiêca sporo
uwagi, ustalaj¹c jej regu³y wobec wszystkich, a tak¿e w stosunku do
przedsiêbiorstw. Odnosi siê te¿ do postanowieñ podatkowych oraz po-
mocy przyznawanej przez pañstwo.

Polityka gospodarcza i pieniê¿na znajduje siê w centrum zaintereso-
wania Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, co sprawia, ¿e
jest dok³adnie w nim opisana i przedstawiona w omawianej ksi¹¿ce.

Pozosta³e kwestie dotycz¹ m.in. zatrudnienia, wspólnej polityki han-
dlowej, wspó³pracy celnej, polityki spo³ecznej, edukacji i kszta³cenia
zawodowego oraz m³odzie¿y. Ponadto omówione s¹ tam sprawy zdrowia
publicznego, ochrony konsumentów, sieci transeuropejskich, przemys³u,
spójno�ci gospodarczej i spo³ecznej, badañ i rozwoju technologicznego,
�rodowiska naturalnego, wspó³pracy w zakresie rozwoju, a tak¿e wspó³-
pracy gospodarczej, finansowej i technicznej z pañstwami trzecimi.

Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ koñczy rozdzia³ dotycz¹-
cy instytucji Wspólnoty, jakie zosta³y utworzone dla realizacji celów stra-
tegicznych wytyczonych Unii Europejskiej. Instytucje te zosta³y omówio-
ne w ksi¹¿ce wed³ug przyjêtej konstrukcji i systematyki traktatowej.

Na czele stoi Parlament Europejski (s. 162), w sk³ad którego wchodz¹
przedstawiciele narodów pañstw zjednoczonych we Wspólnocie, wybra-
ni do niego w powszechnych wyborach bezpo�rednich. Poczesne miejsce
w�ród instytucji zajmuje: Rada (s. 162), Komisja (s. 167), Trybuna³
Sprawiedliwo�ci (s. 174), Trybuna³ Obrachunkowy (s. 184), Komitet
Ekonomiczno-Spo³eczny (s. 192), Komitet Regionów (s. 195), Europejski
Bank Inwestycyjny (s. 197).

W ksi¹¿ce tak¿e wymienione s¹ kraje i terytoria zamorskie objête
postanowieniami Traktatu, w czê�ci dotycz¹cej ich stowarzyszenia z krajami
Unii Europejskiej (s. 222).

Traktat, o którym mowa, by³ wielokrotnie zmieniany, dlatego te¿ dla
pe³nej bie¿¹cej orientacji zamieszczona zosta³a tabela ekwiwalencyjna
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(s. 223), ukazuj¹ca obecny stan prawny Traktatu ustanawiaj¹cego Wspól-
notê Europejsk¹.

Ponadto w ksi¹¿ce znajduje siê Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej, któr¹ poprzedza interesuj¹ce wprowadzenie Autora (s. 236.).
Do tych praw nale¿y: godno�æ, wolno�æ, równo�æ, solidarno�æ, prawa
obywatelskie, wymiar sprawiedliwo�ci, a tak¿e postanowienia ogólne.

Czê�æ II opracowania dotyczy Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-
wo�ci. Ukazuje m.in. tryb postêpowania, sk³ad Trybuna³u, czyli sêdziów,
rzeczników generalnych i szefa Kancelarii TS. Szczególnie istotna dla
prawników mo¿e okazaæ siê czê�æ po�wiêcona kwestiom postêpowania
przed Trybuna³em Sprawiedliwo�ci. Omawia j¹ Autor do�æ szczegó³owo
(s. 268-395).

Recenzowan¹ ksi¹¿kê zamyka prezentacja pozosta³ych dokumentów
zawi¹zanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej m.in. o Polskê. My�lê, ¿e
warto siê tak¿e z nimi zapoznaæ, by zdaæ sobie sprawê z mnogo�ci aktów
prawnych, w których okre�lone zosta³o nasze miejsce w Unii Europej-
skiej.

Ksi¹¿ka jest adresowana do tych odbiorców, którzy interesuj¹ siê
problematyk¹ unijn¹, a do nich bez w¹tpienia powinni nale¿eæ polscy
notariusze oraz ich korporacja, bêd¹ca w wielu sytuacjach zobligowana
do reprezentowania interesów polskiego notariatu w systemie notariatu
europejskiego.

Jerzy Jacyszyn


