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Informacje
 We wrześniu 2020 r. w Białorusi

sytuacji i przedstawienia raportu przed

kontynuowane są trwające od 9 sierpnia br.

końcem

(tj. od wyborów prezydenckich, których

próbowała

wyniku nie uznała UE, potępiając przy tym

która występując w Radzie w charakterze

‒ podobnie jak i RE ‒ przemoc wobec

obserwatora i nie mając prawa głosu,

pokojowych demonstrantów i wyrażając

wniosła 17 poprawek, jednak wszystkie

solidarność

zostały odrzucone.

z

Białorusinami)

społeczeństwa

protesty

roku.

Przyjęcie

rezolucji

uniemożliwić

Rosja,

białoruskiego.

Demonstranci żądają odejścia obecnego

23

prezydenta i przeprowadzenia ponownych,

inauguracja

uczciwych

Łotwa

Niemcy, Litwa, Słowacja i Czechy ogłosiły

i Estonia wydały zakaz wjazdu na swoje

już, że nie uznają go za prezydenta

terytorium dla prezydenta Łukaszenki

Białorusi.

i jego najbliższych współpracowników.

w niedemokratycznych wyborach nie może

wyborów.

Litwa,

września

odbyła

się

Aleksandra

potajemna
Łukaszenki.

„Prezydent

wybrany

zostać uznany za legalnie sprawującego
władzę” ‒ stwierdza polskie MSZ.

Na początku września eksperci z Biura
Komisarza

Wysokiego
Zjednoczonych

ds.

Człowieka

 3 września 2020 r. Rzecznik Generalny

(UNHCHR) otrzymali raporty o 450

wydał opinię w sprawie C- 656/19, Gmina

przypadkach

Wrocław,

tortur

Praw

Narodów

i

poniżającego

w

której

zaproponował

traktowania osób zatrzymanych podczas

Trybunałowi

protestów.

prejudycjalne skierowane przez WSA we

odpowiedzi

na

pytania

Wrocławiu ( postanowienie WSA we
10 września wybory jako „nierówne

Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r.

i nieuczciwe” potępił Biały Dom.

w sprawie I SA/Wr 295/19). Pełen tekst
opinii w języku polskim dostępny pod

18 września Rada Praw Człowieka ONZ

adresem: http://curia.europa.eu/juris/docu

przyjęła rezolucję w sprawie Białorusi,

ment/document.jsf?text=&docid=230613&

przyznając mandat Wysokiej Komisarz

pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&di

Narodów

r=&occ=first&part=1&cid=18557222.

Zjednoczonych

ds.

Praw

Człowieka Michelle Bachelet do zbadania

2
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 6 września 2020 r. przywódcy Serbii

 W dniach 1213 oraz 1920 września

i Kosowa

Waszyngtonie

2020 r. odbyły się coroczne, począwszy od

porozumienie o normalizacji stosunków

1985 r. (jako wspólna inicjatywa Rady

gospodarczych. Ceremonia odbyła się

Europy i UE, mająca na celu promowanie

w Białym Domu w obecności prezydenta

zabytków) Europejskie Dni Dziedzictwa.

Stanów Zjednoczonych.

W tym roku ich temat brzmi „Moja

podpisali

w

droga”! Tegoroczna edycja obfitowała
 10

września

2020

r.

Rzecznik

w wydarzenia wirtualne.

Generalny wydał opinię w sprawie C499/19,

której

 W dniach 14‒17 września 2020 r.

odniósł się do problemu prawidłowej

odbyła się w Parlamencie Europejskim

wykładni

Dyrektywy VAT

czterodniowa sesja plenarna. Podstawę

w kontekście zwolnienia dostawy ciepła

debaty stanowił projekt raportu, który

przez wspólnotę właścicieli lokali na rzecz

przygotowała

tych

opinii

w PE. Ma on bardzo krytyczny charakter

w języku polskim dostępny pod adresem:

wobec działań państwa polskiego na polu

http://curia.europa.eu/juris/document/docu

praworządności. 17 września PE przyjął

ment.jsf?text=&docid=230869&pageIndex

rezolucję dotyczącą stanu praworządności

=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=fir

w

st&part=1&cid=1425389).

europosłanek i europosłów, przeciwko

WEG

Tevesstraße,

przepisów

właścicieli

(pełen

w

tekst

Polsce.

komisja

sprawiedliwości

Rezolucję

poparło

513

było 148 osób. Od 2016 r. wydano w tej
 10 września 2020 r. sankcje Unii

kwestii już 10 rezolucji całkowicie lub w

Europejskiej wobec Rosji za podważanie

części poświęconych Polsce (zwykle także

integralności terytorialnej i suwerenności

i Węgrom). Rezolucje należą do katów

Ukrainy w 2014 r. zostały oficjalnie

typu soft law i nie mają wiążącej mocy

przedłużone o pół roku (do połowy marca

prawnej.

2021 r.). Są przedłużane od momentu
nałożenia w marcu 2014 r. Sankcje

 15

obejmują zakaz wjazdu na teren UE

Międzynarodowy

i zablokowane

(International

aktywa

finansowe.

września

obchodzony
Dzień

Day

of

jest

Demokracji
Democracy)

Restrykcjami zostało objętych 175 osób

Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 listopada

i 44 przedsiębiorstwa.

2007 roku (rezolucja: A/RES/62/7).

3
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 15 września 2020 r. brytyjska Izba

nie

Gmin poparła przygotowany przez rząd

Norweskich ze względu na niezgodność

Borisa Johnsona ‒ w związku z Brexitem ‒

deklaracji z wartościami europejskimi.

projekt

ustawy

o

brytyjskim

otrzymają

środków

z

Funduszy

rynku
340

28 września pięćdziesięciu ambasadorów

263.

akredytowanych w Warszawie, w tym

Kontrowersje dotyczą zapisu w projekcie,

m.in. ambasador USA i ambasadorowie

który pozwala unieważnić uzgodnienia

większości

dotyczące

wystosowało

wewnętrznym.
posłów,

Projekt

przeciwnych

poparło
mu

było

Irlandii

w obowiązującej

Północnej

już

państw

Unii

do

polskich

Europejskiej,
władz

list

w sprawie praw tej społeczności.

umowie

o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej.

Zwolennicy

 21

projektu

września

obchodzony

jest

przekonują, że ustawa jest niezbędna dla

Międzynarodowy

zapewnienia swobodnego dostępu towarów

(International Day of Peace), ustanowiony

z

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981

Irlandii

Północnej

do

pozostałej

części Zjednoczonego
a w konsekwencji

do

integralności

Królestwa,

r.

utrzymania

A/RES/55/282).

terytorialnej

(rezolucje:

Dzień

Pokoju

A/RES/36/67

oraz

kraju.

Przeciwnicy uważają, że ustawa, która

 21

może

prawa.

zakomunikował polskiemu rządowi sprawę

poważny

nr 21181/19 ze skarg sędziego Tulei,

kryzys w negocjacjach z UE, które już

sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

wcześniej

Podstawę

skutkować

Projekt

naruszeniem

ustawy spowodował
były

w

impasie.

Komisja

września

skarg

2020

r.

stanowiło

ETPC

wszczęcie

Europejska zaznaczyła, że projekt ustawy

wobec

poważnie narusza zaufanie pomiędzy UE i

dyscyplinarnych.

Wielką Brytanią. W dniu 22 września

Trybunału ma być naruszenie prawa do

rozpoczął

poszanowania życia prywatnego sędziego.

się

następny

etap

ścieżki

niego

siedmiu

postępowań

Przedmiotem

oceny

legislacyjnej ‒ prace w komisjach, podczas
którego posłowie będą mogli składać

 22

poprawki do projektu.

Sprawiedliwości

września

2020
Unii

r.

Trybunał

Europejskiej

rozpoznawał pytania prawne dotyczące
 18 września 2020 r. norweski MSZ

spraw

poinformował, że polskie regiony, które

Frąckowiak i Waldemara Żurka. Chodzi

ogłosiły się „strefami wolnymi od LGBT”

w nich o to, czy powołane w aktualnej
4

polskich

sędziów:

Moniki
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procedurze do Sądu Najwyższego osoby

finansowe Unii, takich jak oszustwa,

mogą być uznawane za niezawisłych

korupcja,

sędziów i czy polski sąd może oceniać

w zakresie VAT przekraczające 10 mln

status takich osób.

euro, a także stawiania przed sądem ich
sprawców.

transgraniczne

Działalność

oszustwa

EPPO

będzie

 Zaplanowany na 2425 września 2020

stanowić też uzupełnienie pracy Eurojustu,

r. szczyt unijny przełożono z powodu

unijnego organu do spraw karnych, dzięki

kwarantanny

czemu będzie on mógł w większym

przewodniczącego

Rady

Europejskiej, Charlesa Michela, który miał

stopniu

poświęcić

się

kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

z terroryzmem, handlem ludźmi i innymi

Zaplanowany szczyt UE przeniesiono na

przestępstwami.

EPPO

początek przyszłego miesiąca.

w Luksemburgu

(https://www.consilium.

ma

walce
siedzibę

europa.eu/pl/policies/eppo/). Do EPPO jak
 26 września obchodzony jest (od 2001

dotąd

przystąpiły

dotąd

22

państwa

r.) Europejski Dzień Języków (European

członkowskie, Polska nie zdecydowała się

Day of Languages). Rada Europy szacuje

na udział w tej instytucji.

liczbe języków używanych w Europie na
 Od

225.

środy

obowiązuje

30

września

nowe

2020

r.

rozporządzenie

 28 września br. uroczyste zobowiązanie

zawierające listę państw, do których

Europejskiej

Generalnej

zakazane są loty w związku z epidemią

(została nią powołana 16 października

COVID-19. Są na niej m.in. Stany

2019

zgodą

Zjednoczone, Indie, Izrael, Zjednoczone

Rady

Emiraty Arabskie, Brazylia i Argentyna,

Kövesi)

nie ma natomiast żadnego z państw Unii

r.

Prokurator
za

obopólną

Parlamentu Europejskiego
Rumunka
i

Laura

prokuratorów

Trybunałem

i

Codruţa
europejskich

przed

Sprawiedliwości

UE

Europejskiej,

(European

Public

Prosecutor's Office ‒ EPPO), która jest
niezależnym organem Unii właściwym do
prowadzenia
przestępstw

postępowań

w

naruszających

Obszaru

Gospodarczego, ani Strefy Schengen.

zainaugurowało działalność Prokuratury
Europejskiej

Europejskiego

sprawach
interesy

5
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Nowe akty prawne UE
[*)Podane informacje stanowią wybór nowych aktów prawnych UE we wskazanym miesiącu]

 Decyzja Rady nr 2020/1253/UE z dnia

zagrażających (Dz.Urz. z 2020 r., L nr 298

4 września 2020 r. ponownie przedłużająca

z 11.9.2020, s. 120).

obowiązywanie tymczasowego odstępstwa
od

regulaminu

wewnętrznego

Rady,

 Decyzja

wykonawcza

Rady

nr

wprowadzonego decyzją (UE) 2020/430

2020/1353 z dnia 25 września 2020 r.

i przedłużonego decyzjami (UE) 2020/556,

w sprawie

(UE)

Polskiej

2020/702

i

w związku

z

(UE)

2020/970,

udzielenia
tymczasowego

Rzeczypospolitej
wsparcia

na

utrudnieniami

podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672

w podróżowaniu spowodowanymi przez

w celu zmniejszenia zagrożeń związanych

pandemię COVID-19 w Unii (Dz.Urz.

z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej,

z 2020 r., L nr 294 z 8.9.2020, s. 12).

jaka wystąpiła w związku z pandemią
COVID-19 (Dz.Urz. z 2020 r., L nr 314

 Rozporządzenie wykonawcze Rady nr

z 29.9.2020, s. 4548).

2020/1267/UE z dnia 10 września 2020 r.
wykonujące
269/2014/UE

rozporządzenie
w

sprawie

nr
środków

ograniczających w odniesieniu do działań
podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
.

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*
[*)W przypadku wyroków TSUE publikowane fragmenty stanowią wybrane cytaty lub tezy]
Cudzoziemcy
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń

17 września 2020 r. w sprawie C-806/18,

wolności,

JZ

i sprawiedliwości – Powrót nielegalnie
przebywających
6

bezpieczeństwa
obywateli

państw
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trzecich – Dyrektywa 2008/115/WE –

można

Artykuł 11 – Zakaz wjazdu – Obywatel

przebywającego

trzeciego,

państwa

wobec

orzec

trzeciego,

którego

wobec

nielegalnie

obywatela

względem

państwa

którego

orzeczono taki zakaz, lecz który nigdy

ukończone

nie

państwa

powrotu określone w tej dyrektywie, mimo

członkowskiego – Uregulowanie krajowe

że zainteresowany nie opuścił rzeczywiście

przewidujące karę pozbawienia wolności

terytorium państw członkowskich, jeżeli

za przebywanie tego obywatela w tym

zarzucane zachowanie jest definiowane

państwie

jako nielegalny pobyt ze świadomością

opuścił

danego

członkowskim,

świadomy

wydanego

gdy

wobec

jest

postępowanie

zakazu

niego

wjazdu

w szczególności

zakazu wjazdu

karalności

z

w

zostało
sprawie

orzeczonego

powodu uprzedniej

zainteresowanego

lub

*) Dyrektywę Parlamentu Europejskiego

zagrożenia, jakie stanowi on dla porządku

i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia

publicznego

2008 r. w sprawie wspólnych norm

narodowego, pod warunkiem że zarzucane

i procedur stosowanych przez państwa

zachowanie nie jest definiowane poprzez

członkowskie w odniesieniu do powrotów

odniesienie do tego zakazu wjazdu oraz że

nielegalnie

uregulowanie

przebywających

obywateli

lub

to

bezpieczeństwa

jest

wystarczająco

państw trzecich, a w szczególności jej art.

dostępne, precyzyjne i przewidywalne

11, należy interpretować w ten sposób, że

w zakresie

nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu

uniknąć wszelkiego ryzyka arbitralności.

państwa

Dokonanie stosownych ustaleń należy do

członkowskiego,

które

przewiduje, że karę pozbawienia wolności

jego

stosowania,

tak

aby

sądu odsyłającego.

Podatki
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Struktura

16 września 2020 r. w sprawie C-674/19,

i stawki

podatków

akcyzowych

„Skonis ir kvapas” UAB przeciwko

stosowanych do wyrobów tytoniowych –

Muitinės departamentas prie Lietuvos

Dyrektywa 2011/64/UE – Artykuł 2 ust.

Respublikos finansų ministerijos

2 – Artykuł 5 ust. 1 – Pojęcie „wyrobów
składających się w całości lub w części
z substancji innych niż tytoń” – Pojęcie
7
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„tytoniu do palenia” – Tytoń do fajek

substancje

wodnych

konserwująca, należy zakwalifikować jako
„wyrób

aromatyzujące i
składający

substancja

się

częściowo

*) Artykuły 2 i 5 dyrektywy Rady

z substancji innych niż tytoń” oraz „tytoń

2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r.

do palenia” w rozumieniu wspomnianych

w sprawie struktury oraz stawek akcyzy

przepisów, i w związku z tym należy go

stosowanych do wyrobów tytoniowych

uznać w całości i niezależnie od substancji

należy interpretować w ten sposób, że

innych niż tytoń, które wchodzą w jego

tytoń do fajek wodnych, składający się

skład, za tytoń do palenia, podlegający

z tytoniu w 24% oraz innych substancji,

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym od

takich jak syrop cukrowy, gliceryna,

wyrobów tytoniowych.

Wyrok

dnia

*) Artykuł 17 ust. 2 lit. a) szóstej

16 września 2020 r. w sprawie C-528/19,

dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia

Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG

17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji

przeciwko Finanzamt Y

ustawodawstw

Trybunału

(izba)

z

państw

członkowskich

w odniesieniu do podatków obrotowych –
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

wspólny system podatku od wartości

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru

Szósta

–

podatku

należy

Artykuł 17 ust. 2 lit. a) – Odliczenie

sposób,

że

dyrektywa

77/388/EWG

interpretować

podatnik

ma

w

ten

prawo

do

Powstanie

odliczenia podatku naliczonego z tytułu

i zakres prawa do odliczenia podatku –

robót budowlanych w zakresie rozbudowy

Rozbudowa drogi należącej do gminy –

drogi gminnej zrealizowanych na rzecz

Zaksięgowanie

gminy,

podatku

naliczonego

–

kosztów

robót

jako

gdy

droga

ta

jest

zarówno

kosztów ogólnych podatnika – Ustalenie

wykorzystywana przez tego podatnika

istnienia

w ramach

bezpośredniego

i

ścisłego

prowadzonej

przez

niego

związku z działalnością gospodarczą

działalności gospodarczej, jak i otwarta do

podatnika

–

użytku publicznego, o ile te roboty

Dostawa uznana za dostawę odpłatną –

drogowe nie wykroczyły poza to, co było

Artykuł 5 ust. 6

konieczne do zapewnienia wykonywania

–Dostawa

nieodpłatna

przez

rzeczonego

podatnika

jego

działalności gospodarczej, a związane
8
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z nimi koszty zostały zawarte w cenie

w

realizowanych

transakcji odpłatnej w rozumieniu owej

przez

tego

podatnika

zakresie

rozbudowy

nie

stanowią

transakcji objętych podatkiem należnym.

dyrektywy.

*)

77/388,

*) Artykuł 5 ust. 6 szóstej dyrektywy

w szczególności jej art. 2 ust. 1, należy

77/388 należy interpretować w ten sposób,

interpretować w ten sposób, że zezwolenie

że

na eksploatację kamieniołomu wydane

rozbudowy, na rzecz gminy, drogi gminnej

jednostronnie przez organ administracji

otwartej

państwa

stanowi

wykorzystywanej przez podatnika, który

uzyskanego

wykonał te roboty nieodpłatnie, w ramach

przez podatnika, który wykonał, bez

jego działalności gospodarczej, a także

otrzymania

wzajemnego

przez ogół społeczeństwa, nie stanowią

w formie pieniężnej, roboty budowlane

transakcji, którą należy uznać za odpłatną

w zakresie rozbudowy drogi należącej do

dostawę towarów w rozumieniu owego

gminy, co oznacza, że te roboty budowlane

przepisu.

Wyrok

dnia

*) Artykuł 9 ust. 1 i art. 193 dyrektywy

16 września 2020 r. w sprawie C-312/19,

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada

XT

2006 r. w sprawie wspólnego systemu

Szóstą

dyrektywę

członkowskiego

świadczenia

nie

wzajemnego
świadczenia

Trybunału

przeciwko

(izba)

Valstybinė

z

mokesčių

roboty

budowlane

do

użytku

od

w

zakresie

publicznego,

wartości

dodanej

ale

inspekcija prie Lietuvos Respublikos

podatku

należy

finansų ministerijos

interpretować w ten sposób, że osoba
fizyczna, która zawarła z inną osobą
fizyczną

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa
–

2006/112/WE

Wspólny

umowę

o

wspólnym

przedsięwzięciu, ustanawiając partnerstwo

system

podatku od wartości dodanej (VAT) –

nieposiadające

Artykuł 9 ust. 1 – Artykuł 193 –Pojęcie

charakteryzujące się tym, że pierwsza

„podatnika” – Umowa o wspólnym

z osób jest upoważniona do działania

przedsięwzięciu

w imieniu

–

Partnerstwo

–

osobowości

wszystkich

prawnej

partnerów

gospodarczej

handlowych, ale działa sama i we własnym

z jednym z partnerów handlowych –

imieniu w stosunkach z osobami trzecimi

Ustalenie podatnika zobowiązanego do

przy

zapłaty podatku

stanowiących

Powiązanie

transakcji

9

wykonywaniu
działalność

czynności
gospodarczą
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prowadzoną przez to partnerstwo, powinna

dyrektywy, w zakresie, w jakim działa ona

być uznana za „podatnika” w rozumieniu

na własny rachunek lub na rzecz osoby

art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112 i za osobę

trzeciej, jako pośrednik, w rozumieniu art.

wyłącznie obowiązaną do zapłaty podatku

14 ust. 2 lit. c) i art. 28 rzeczonej

od wartości dodanej, zgodnie z art. 193 tej

dyrektywy.

Wyrok

one

Trybunału

(izba)

z

dnia

na

przeszkodzie

17 września 2020 r. w sprawie C-791/18,

krajowemu,

Stichting

zastosowanie do dóbr inwestycyjnych

Schoonzicht

przeciwko

które

uregulowaniu

przewiduje

mający

system korekty zakładający rozłożenie

Staatssecretaris van Financiën

korekty na kilka lat, w ramach którego
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

całość wstępnego odliczenia dokonanego

wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa

w odniesieniu do danego dobra podlega

2006/112/WE – Nieruchomości nabyte

jednorazowej korekcie w roku pierwszego

jako dobra inwestycyjne – Odliczenie

wykorzystania

podatku

Korekta

jednocześnie pierwszym rokiem objętym

wstępnego odliczenia – Jednorazowa

korektą, w przypadku gdy przy owym

korekta

odliczenia

pierwszym wykorzystaniu okaże się, że

w następstwie pierwszego wykorzystania

odliczenie to odbiega od odliczenia, do

danego dobra – Okres korekty

którego

naliczonego
całości

–

tego

tego

dokonania

dobra,

będącym

podatnik

był

uprawniony ze względu na rzeczywisty
dyrektywy

sposób

2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada

dobra.

*)

Artykuły

184–187

wykorzystania

wspomnianego

2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku

od

wartości

dodanej

należy

interpretować w ten sposób, że nie stoją

Pomoc państwa
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

NMI

24 września 2020 r. w sprawie C-516/19,

Technologietransfer

przeciwko EuroNorm GmbH

10

GmbH
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Pomoc

względu na sam ten fakt, pośrednią

państwa – Artykuły 107 i 108 TFUE –

kontrolę, w rozumieniu tego przepisu, nad

Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 –

tym pierwszym przedsiębiorstwem, przy

Wyłączenie

czym:

Odesłanie

prejudycjalne

–

niektórych

rodzajów
rynkiem

– po pierwsze, zawarte w tym przepisie

wewnętrznym – Załącznik I – Małe

pojęcie „organu publicznego” powinno

i średnie

obejmować

podmioty

Definicja – Kryterium niezależności –

uniwersytety

i

Artykuł 3 ust. 1 – Przedsiębiorstwo

wyższego,

samodzielne – Artykuł 3 ust. 4 –

przemysłową, skoro podmioty te zostały

Wyłączenie – Pośrednie kontrolowanie

utworzone

25% kapitału lub praw głosu przez

zaspokajania potrzeb leżących w interesie

ograny

Pojęcie

ogólnym, mają osobowość prawną i są

„organów

w przeważającej części finansowane bądź

pomocy

zgodnych

z

przedsiębiorstwa

państwowe

„kontrolowania”

(MŚP)

–
i

–

takie

placówki

jak

też

w

jak

szkolnictwa

izbę

handlowo-

szczególnym

celu

kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio,

publicznych”

przez

państwo,

jednostki

samorządu

*) Artykuł 3 ust. 4 załącznika I do

terytorialnego lub przez inne organy

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

publiczne, przy czym bez znaczenia jest

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego

w tym względzie okoliczność, że osoby

niektóre

powołane

rodzaje

pomocy

za

zgodne

na

wniosek

tych

organów

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu

publicznych pełnią swe funkcje w danym

art. 107 i 108 [TFUE] należy interpretować

przedsiębiorstwie

w ten sposób, że nie stoi on na

wolontariatu, ponieważ to właśnie ze

przeszkodzie przepisowi prawa krajowego,

względu na swój status członków tych

który

organów

wyklucza

możliwość

uznania

zostali

na

oni

zasadzie

zaproponowani

przedsiębiorstwa za MŚP, w sytuacji gdy

i powołani do pełnienia tych funkcji, oraz

organ

objął

– po drugie, dla istnienia takiej kontroli

kapitału

wystarczy, aby owe organy publiczne

zakładowego, nie będąc uprawnionym do

posiadały wspólnie, choćby pośrednio, co

sprawowania nad nim bieżącego zarządu,

najmniej 25% kapitału lub praw głosu

jest złożony w większości z członków

w danym przedsiębiorstwie, zgodnie ze

reprezentujących

statutem przedsiębiorstwa, które sprawuje

przedsiębiorstwa,

zasadniczą

część

który

jego

organy

publiczne

w rozumieniu tego przepisu, wobec czego

nad

owe

konieczności zbadania ponadto, czy organy

organy

sprawują

wspólnie,

ze
11

nim

bezpośrednią

kontrolę,

bez
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te są w stanie wywierać wpływ na

głosu

rzeczywiste wykonywanie praw głosu

rzeczywiście biorą pod uwagę interesy

przez

rzeczonych organów.

swych

przedstawicieli

lub

czy

przedstawiciele

ci

i koordynować owo wykonywanie praw

Zabezpieczenie społeczne
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

Rozsądny

23 września 2020 r. w sprawie C-777/18,
WO

przeciwko

Vas

termin

–

Swoboda

świadczenia usług – Artykuł 56 TFUE

Megyei
*) Artykuł 20 rozporządzenia Parlamentu

Kormányhivatal

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
prejudycjalne

–

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Zabezpieczenie

społeczne

–

koordynacji

systemów

Ubezpieczenia

zdrowotne

–

społecznego

w

Odesłanie

zabezpieczenia

związku

z

art.

26

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 –

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Artykuł 20 – Leczenie planowane –

i

Uprzednia

16 września

zgoda

–

Obowiązkowe

Rady (WE)

nr

987/2009

2009

r.

z

dnia

dotyczącego

udzielenie – Przesłanki – Niemożność

wykonywania rozporządzenia nr 883/2004

wystąpienia o uprzednią zgodę przez

w

ubezpieczonego – Rozporządzenie (WE)

zabezpieczenia społecznego w świetle art.

nr 987/2009 – Artykuł 26 – Pokrycie

56 TFUE należy interpretować w ten

kosztów

sposób że:

leczenia

planowanego

sprawie

koordynacji

systemów

poniesionych przez ubezpieczonego –

– opieka medyczna uzyskana w państwie

Zasady zwrotu – Dyrektywa 2011/24/UE

członkowskim innym niż to, w którym

– Transgraniczna opieka zdrowotna –

ubezpieczony ma miejsce zamieszkania,

Artykuł 8 ust. 1 – Opieka zdrowotna,

wyłącznie z jego woli, ze względu na to, że

która może wymagać uprzedniej zgody –

jego zdaniem opieka ta lub opieka o tym

Zasada proporcjonalności – Artykuł 9

samym

ust.

niedostępna w państwie członkowskim

3

–

Rozpatrywanie

wniosków

o transgraniczną opiekę zdrowotną –

miejsca

Okoliczności, jakie należy uwzględnić –

medycznie
pojęciem
12

stopniu

skuteczności

zamieszkania
uzasadnionym,
„leczenia

w

była

terminie
jest

objęta

planowanego”
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w rozumieniu

tych

przepisów,

wobec

rzeczowych na podstawie art. 20 ust. 2

czego korzystanie z takiego leczenia na

zdanie drugie tego rozporządzenia.

warunkach

Do sądu odsyłającego należy dokonanie

przewidzianych

w rozporządzeniu nr 883/2004 podlega co

niezbędnych ustaleń w tym względzie.

do zasady wydaniu zgody przez właściwą
instytucję

państwa

*) Artykuł 56 TFUE i art. 8 ust. 2 akapit

członkowskiego

miejsca zamieszkania;

pierwszy lit. a) dyrektywy Parlamentu

– ubezpieczony, który uzyskał leczenie

Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9

planowane w państwie członkowskim

marca 2011 r. w sprawie stosowania praw

innym niż państwo członkowskie miejsca

pacjentów

zamieszkania, jednak bez uprzedniego

zdrowotnej należy interpretować w ten

wystąpienia o zgodę instytucji właściwej

sposób, że stoją one na przeszkodzie

zgodnie

tego

uregulowaniu krajowemu, które wyklucza

rozporządzenia, ma prawo do zwrotu

– w braku uprzedniej zgody – zwrot,

kosztów tego leczenia na warunkach

w zakresie gwarantowanym w ramach

przewidzianych

systemu

z

art.

20

ust.

we

1

wspomnianym

w

transgranicznej

ubezpieczenia

zdrowotnego

rozporządzeniu, jeżeli:

państwa

– po pierwsze, między datą umówienia

konsultacji

wizyty dla celów przeprowadzenia badania

w innym państwie członkowskim.

lekarskiego

i

ewentualnego

opiece

ubezpieczenia,
medycznej

kosztów
poniesionych

leczenia

w innym państwie członkowskim a datą,

Artykuł 56 TFUE i art. 8 ust. 1 dyrektywy

w której dane świadczenia zostały mu

2011/24

udzielone w tym państwie członkowskim,

sposób, że stoją one na przeszkodzie

do którego musiał się udać, ubezpieczony

uregulowaniu

ten znajdował się ze względów związanych

w przypadku gdy ubezpieczony nie był

w szczególności ze stanem zdrowia lub

w stanie wystąpić o udzielenie zgody lub

koniecznością uzyskania tam świadczeń

nie mógł czekać na decyzję instytucji

o charakterze

właściwej dotyczącą złożonego wniosku ze

pilnym

uniemożliwiającej

mu

w

sytuacji

wystąpienie

do

należy interpretować
krajowemu,

w

ten
które

względów związanych ze stanem zdrowia

instytucji właściwej o udzielenie takiej

lub

zgody

szpitalnej lub opieki wymagającej użycia

lub

czekanie

na

decyzję

tej

koniecznością

uzyskania

instytucji dotyczącą takiego wniosku, oraz

wysoce

– po drugie, zostały ponadto spełnione

aparatury medycznej w trybie pilnym,

pozostałe przesłanki pokrycia świadczeń

choćby przesłanki takiego pokrycia były
13

specjalistycznej

i

opieki

kosztownej
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poza tym spełnione, wyklucza – w braku

stoi on na przeszkodzie uregulowaniu

uprzedniej zgody – zwrot, w zakresie

krajowemu, które przewiduje 31-dniowy

gwarantowanym

systemu

termin na wydanie uprzedniej zgody na

państwa

pokrycie kosztów opieki transgranicznej

w

ramach

ubezpieczenia

zdrowotnego

ubezpieczenia,

kosztów

udzielonej

mu

w

takiej

innym

opieki

i 23-dniowy

państwie

termin

na

odmowę

jej

wydania,

umożliwiając

jednocześnie

członkowskim.

instytucji

właściwej

*) Artykuł 9 ust. 3 dyrektywy 2011/24

indywidualnych okoliczności i pilności

należy interpretować w ten sposób, że nie

danego przypadku.

uwzględnienie

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
[*) Podstawę opracowania not dotyczących orzeczeń ETPC stanowią noty informacyjne MSZ
oraz informacje zawarte w bazie HUDOC]
Wyrok ETPC (Izba) z dnia 4 czerwca

wymierzony

w

B.K.,

urzędującego

2020 r. w sprawie Jezior przeciwko

burmistrza i kandydata ubiegającego się o

Polsce (skarga nr 31955/11)

reelekcję, popieranego w wyborach przez
komitet wyborczy konkurencyjny wobec

Naruszenie art. 10 EKPC – wolność

skarżącego. Komentarz został usunięty,

wypowiedzi – ograniczenia wolności

ograniczono

wyrażania

włączono

opinii

w

społeczeństwie

dostęp

system

wcześniejszego

demokratycznym

użytkowników

do

bloga

kontroli

dostępu

logowania
przez

oraz

adres

i
się

mailowy.

Skarżący, będąc kandydatem na urząd

W związku z tym wobec skarżącego

radnego, prowadził w Internecie blog

toczyły się dwa postępowania krajowe –

dotyczący aktualności gminy, w której

jedno w trybie wyborczym na podstawie

zamieszkiwał. Na blogu publikował teksty

obowiązującego wówczas art. 72 ust. 1

dotyczące m.in. toczącej się kampanii

ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja

przed wyborami lokalnymi w 2010 r.

wyborcza do rad gmin, rad powiatów

W listopadzie 2010 r., około 2 tygodnie

i sejmików

przed wyborami lokalnymi, na blogu

o naruszenie

pojawiał

kontrkandydata w wyborach lokalnych.

się

anonimowy

komentarz

14

województw,
dóbr

drugie

zaś

osobistych
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W pierwszym postępowaniu uznano, że

Trybunał zaznaczył, że w przypadkach,

skarżący ponosił odpowiedzialność za

w których

komentarze

osoby

internetowym, uwzględnienia wymagają

trzecie. Skarżącemu nakazano zaprzestanie

następujące czynniki: kontekst, w którym

rozpowszechniania spornych komentarzy i

zamieszczane były komentarze; środki

wydanie oświadczenia, w którym za

przyjęte w celu zapobieżenia lub usunięcia

nie przeprasza, a ponadto zobowiązano do

zniesławiających komentarzy; kwestia, czy

przekazania określonej kwoty na cele

odpowiedzialność leży po stronie autora

charytatywne.

komentarza

publikowane

przez

skarżący jest

czy

pośrednikiem

pośrednika,

a

także

konsekwencje postępowania krajowego.
W skardze do ETPC skarżący zarzucił, że

Trybunał podzielił pogląd wyrażony przez

postanowienia

sądy

wydawane

przeciwko

krajowe,

że

kontekst

niemu w wyniku postępowania, jakie sądy

kwestionowanych komentarzy zniesławił

krajowe

i podważył dobre imię (cześć) B.K., jako

prowadziły

ordynacji

na

wyborczej

naruszenie

jego

prawa

mocy

ww.

spowodowały

kandydata

do

Trybunał zauważył, że strona internetowa,

wolności

w

wyborach

lokalnych.

wyrażania opinii zagwarantowanej w art.

na

10 EKPC.

kwestionowane

komentarze,

administrowana

przez

której

zostały

umieszczone
była

skarżącego

Trybunał uznał, że w sprawie doszło do

bezpłatnie i zainteresowanie nią było

ingerencji w prawo do wyrażania opinii.

w praktyce

Badając istnienie potrzeby ograniczenia

mieszkańców tej samej gminy. Zauważył

wolności

opinii

ponadto, że sądy krajowe dostrzegły

w społeczeństwie demokratycznym w celu

użyteczność tej strony internetowej dla

ochrony dobrego imienia lub praw innych

społeczności, a sporne komentarze nie były

osób, ETPC dokonał ustalenia, czy władze

ani reakcją na teksty skarżącego, ani przez

krajowe osiągnęły właściwą równowagę

niego podsycane. Trybunał odnotował

między gwarantowanymi w Konwencji

również, że skarżący natychmiast usunął

prawami:

wolnością

zakwestionowane komentarze, gdy tylko

wyrażania opinii chronioną (art. 10),

dowiedział się o ich pojawieniu się na

a z drugiej  prawem do poszanowania

blogu, a ponadto podjął działania mające

życia prywatnego (art. 8).

na celu kontrolę dostępu do bloga. Mimo

wyrażania

z

jednej

strony

ograniczone

tylko

do

że w ocenie sądów krajowych skarżący nie
zastosował
15

wystarczająco

skutecznych
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środków, aby zapobiec zamieszczeniu

trzecich

kwestionowanych

konsekwencje

pośrednictwem

komentarzy

negatywne

dla

przestrzeni

zarezerwowanej na komentarze w portalu

zdaniem ETPC, wymaganie od skarżącego

internetowym i zniechęcać do wolności

przyjęcia,

wyrażania opinii w Internecie.

niektóre

komentarze

mogą

z prawem,

byłoby

z wymaganiem

to

mieć

jednak,

że

Internetu,

za

może

od

niefiltrowane

być

sprzeczne

równoznaczne
niego

Podsumowując,

nadmiernej

ETPC

uznał,

że

w postępowaniu krajowym toczącym się

i nierealistycznej zdolności przewidywania

w trybie

ordynacji

wyborczej

i, prawdopodobnie, zagroziłoby prawu do

zachowano

przekazywania informacji w Internecie.

pomiędzy prawem skarżącego do wolności

właściwej

nie

równowagi

wyrażania opinii a potrzebą ochrony praw
Trybunał

odniósł

się

także

do

i dobrego imienia (czci) drugiej strony 

konsekwencji postępowania krajowego dla

kandydata

skarżącego. Uznał, że – w następstwie

Zdaniem Trybunału orzeczenia sądów

łącznego zastosowania tych środków –

krajowych

stanowiły

skarżący poniósł karę, która mogłaby mieć

ingerencję

w

efekt mrożący wobec osoby, która (jak w

wolności wyrażania opinii, nie były zatem

niniejszej sprawie) prowadziła całkowicie

niezbędne

darmowy blog internetowy na tematy

demokratycznym.

ważne dla społeczności. W tym względzie

Trybunał stwierdził naruszenie art. 10

ETPC

Konwencji.

przypomniał,

że

przypisanie

w

wyborach

prawo

lokalnych.

nieproporcjonalną
skarżącego

w

do

społeczeństwie
W

konsekwencji

odpowiedzialności za komentarze osób

Wyrok ETPC (Izba) z dnia 28 lipca

Skarżąca jest prawnikiem i politykiem –

2020 r. w sprawie Macovei przeciwko

byłą minister sprawiedliwości, a obecnie

Rumunii (skarga nr 53028/14)

deputowaną do Parlamentu Europejskiego
VII i VIII kadencji. Latem 2009 r. na

Naruszenie art. 10 EKPC – wolność

obozie Demokratycznej Partii Liberalnej,

wypowiedzi – ważenie interesów – efekt

do której należała, skarżąca publicznie

mrożący (chilling effect)

określiła zachowanie dwóch polityków
socjaldemokratycznych,
będących
16
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prawnikami,

jako

przykład

korupcji

mieszanką sądów ocennych i faktów.

politycznej. Postulowała też wprowadzenie

Zdaniem ETPC skarżąca nie chciała

zakazu łączenia pracy polityka z czynną

bezinteresownie

praktyką

tych

polityka, ale użyła tych słów, aby wyrazić

wytoczył

ogólne zdanie o korupcji politycznej

cywilne

w kontekście jej wsparcia dla regulacji

prawniczą.

wypowiedzi
przeciwko

Wskutek

senator
niej

D.S.

powództwo

w przedmiocie

odpowiedzialności

prawnych,

zaatakować

które

miały

innego

zapobiegać

deliktowej za naruszenie dóbr osobistych.

sytuacjom łączenia zawodów prawnika

W

powództwo

i parlamentarzysty w tym samym czasie.

oddalono, w drugiej – zasądzono dla

Sądy odwoławcze, które zmieniły wyrok

polityka odszkodowanie i przeprosimy

sądu pierwszej instancji odrzucającego

w gazetach na koszt skarżącej.

powództwo o zniesławienie, nie wyważyły

pierwszej

instancji

odpowiednio

między

konkurującymi

W skardze do ETPC skarżąca, powołując

interesami (prywatnym

i społecznym)

się na art. 10 EKPC, podniosła zarzut

w sprawie.

Kara

–

odszkodowanie

naruszenia

i opłacenie

publikacji

prawomocnego

jej

prawa

do

wolności

wyroku w gazetach – miała również efekt

wypowiedzi.

mrożący (chilling effect) dla jej wolności
wypowiedzi.

Trybunał przychylił się do zarzutów
skargi. Uznał, że wypowiedzi skarżącej,
w których nazwała łączenie pracy innego

Tym samym, zdaniem ETPC, doszło do

polityka jako prawnika i członka wyższej

naruszenia art. 10 Konwencji.

izby parlamentu za przykład korupcji, były

Nowe pytania prejudycjalne sądów administracyjnych
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia

według którego pozwolenie na import

9 września 2020 r. w sprawie sygn. akt

równoległy wygasa po upływie roku od

VI SA/Wa 235/20

dnia

wygaśnięcia

pozwolenia

na

dopuszczenie do obrotu referencyjnego
„1. Czy przepis art. 34 TFUE sprzeciwia
się

unormowaniu

prawa

produktu leczniczego?

krajowego,

17
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2. Czy w świetle art. 34 i 36 TFUE organ
krajowy

może

wydać

decyzję

3.

Czy wystarczającym

dla

wydania

deklaratoryjną, stwierdzającą wygaśnięcie

decyzji

z mocy prawa pozwolenia na dopuszczenie

wygaśnięcie pozwolenia na dopuszczenie

do obrotu produktu leczniczego w ramach

do obrotu produktu leczniczego w ramach

importu

wyłącznie

importu równoległego, jest fakt zwolnienia

określonego

importerów równoległych z obowiązku

z powodu

równoległego,
upływu

czasu

deklaratoryjnej,

stwierdzającej

w ustawie, liczonego od daty wygaśnięcia

przedkładania

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

o bezpieczeństwie i związany z tym brak

referencyjnego produktu leczniczego, bez

po stronie organu aktualnych danych

badania

o stosunku korzyści do ryzyka płynącego

przyczyn

wygaśnięcia

tego

produktu oraz innych przesłanek, o których

okresowych

z farmakoterapii?”.

mowa w art. 36 TFUE, związanych
z ochroną życia i zdrowia ludzi?
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