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SŁOWO WSTĘPNE 

Niniejszy numer Przeglądu Nauk Stosowanych powstał jako efekt współpra-
cy pracowników Katedry Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego  
i Europejskiego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz 
Katedry Teorii i Filozofii i Zakładu Prawa Międzynarodowego i Unijnego Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Z tego też względu 
większość jego artykułów mieści się w obszarze nauk prawnych. Wyjątkiem jest 
artykuł Natalii Boichuk, który mieści się w obrębie nauk o zarządzaniu. 

Przedstawiany numer Przeglądu Nauk Stosowanych jest zróżnicowany mery-
torycznie - wychodząc od prawa konstytucyjnego, poprzez postępowanie admi-
nistracyjne, prawo gospodarcze i cywilne, a kończąc na prawie międzynarodo-
wym. Nie jest to wyłącznie analiza instytucji prawnych,,Czytelnicy znajdą też 
refleksje związane ze stopniowym odchodzeniem w Polsce od liberalno-
demokratycznych kanonów ustroju państwowego. Wpływa to w konsekwencji 
na zmianę w podejściu do prawa. Wydaje się, że refleksja ta jest niezbędna aby 
dostrzec i zrozumieć zachodzące zmiany oraz wypracować środki podnoszące 
świadomość znaczenia prawa dla stabilności ładu społeczno-gospodarczego 
wewnątrz państw i na arenie międzynarodowej. 

W ostatnich latach w Polsce nasila się zjawisko swoistego woluntaryzmu 
prawnego wyrażające się m. in. w wybiórczej interpretacji przepisów Konstytu-
cji, braku poszanowania dla dogłębnie wypracowanych sposobów rozumienia 
podstawowych zasad konstytucyjnych, drodze na skróty w postępowaniu legi-
slacyjnym. Te zjawiska stanowią tło faktyczne pogłębionej teoretycznie analizy 
pióra Hanny Duszka-Jakimko i Moniki Haczkowskiej „Wartość bezpieczeństwa 
prawnego jako podstawa demokratycznego państwa prawa w świetle art. 2 Kon-
stytucji RP”.  Analizie poddano aksjologię rządów prawa (koncepcja wewnętrz-
nej moralności prawa), główne gwarancje idei bezpieczeństwa prawnego, w tym 
szczególnie ochronę praw słusznie nabytych i ochronę interesów w toku czy też 
zasady prawidłowej legislacji. Kontrapunktem dla tych rozważań są przykłady 
naruszeń omawianych idei i zasad. Autorki przestrzegają przez dobrze się 
sprzedającym dostosowywaniem prawa do „potrzeb chwili”, jeśli nie łączy się  
z tym szacunek dla pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego a także wypra-
cowanych od dawna w naszej kulturze prawnej reguł egzegezy tekstów praw-
nych. 

W artykule „Bezpieczeństwo obiegu dokumentów w sądach administracyj-
nych” Katarzyna Grott i Maciej Szostak ustalili główne uwarunkowania bezpie-
czeństwa, o którym mowa w tytule. Zbadano więc obieg dokumentów składają-
cych się na akta sprawy w sądach administracyjnych pod kątem gwarancji jakie 
powinni dawać pracownicy tych sądów, z drugiej zaś strony jak chronione są 
dokumenty przed dostępem osób z zewnątrz. Zwraca uwagę wnikliwa analiza 
postępowania sprawdzającego, które może się zakończyć wydaniem poświad-
czenia bezpieczeństwa, odmową jego wydania bądź też umorzeniem postępo-



wania. Zbadano również w jaki sposób organizacja wewnętrzna sądów admini-
stracyjnych służy ochronie bezpieczeństwa informacji. 

O ile samo rozumienie wolności działalności gospodarczej (notabene nie ab-
solutnej) wydaje się już dobrze ugruntowane, o tyle pojawiają się stale pytania 
jak daleko pod względem podmiotowym sięga domniemanie na rzecz swobody 
tej działalności. Porusza tę kwestię artykuł Małgorzaty Magdziarczyk, „Podmio-
ty wolności działalności gospodarczej”. Nie jest przedmiotem sporu, że głów-
nym adresatem tej wolności, w świetle art. 20 Konstytucji, są osoby fizyczne  
i inne podmioty prywatne. Takie rozwiązanie wynika z przekonania, że dopusz-
czenie podmiotów publicznych do takiej działalności nie harmonizowałaby  
z istotą społecznej gospodarki rynkowej. Nie oznacza to jednak, zdaniem autor-
ki, że nie może zostać to dokonane drogą ustawową. Małgorzata Magdziarczyk 
dowodzi, że w polskim porządku konstytucyjnym nie panuje nakaz równou-
prawnienia publicznych i prywatnych podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, lecz zakaz arbitralnego różnicowania ich pozycji.   

Artykuł Filipa Tereszkiewicza, „Jednolity rynek Unii Europejskiej jako im-
puls dla rozwoju unijnego prawa autorskiego” porusza problemy zyskujące na 
aktualności i, jak się wydaje, wymagające nowej polityki. Autor wywodzi, że 
terytorialny aspekt prawa autorskiego oraz zróżnicowanie reguł jakim podlega 
gospodarcza eksploatacja jego przedmiotu może popaść w konflikt ze swobodą 
przepływu towarów i usług między państwami członkowskimi. Analizie podda-
no proces harmonizacji prawa autorskiego w ramach Unii. Wyzwaniem dla 
prawodawcy jest znalezienie kompromisu pomiędzy z jednej strony ochroną 
praw majątkowych twórców dzieł, z drugiej swobodnym przepływem towarów  
i usług, a trzeciej ochroną zasad konkurencji na wolnym rynku. 

W następnym artykule „Euroazjatycka Unia Gospodarcza a Unia Europejska 
jako międzynarodowe organizacje o charakterze rządowym” Paweł Szewczyk 
porównuje organizacje, które pod względem politycznym oraz w kontekście 
realnego funkcjonowania na pierwszy rzut oka niewiele łączy. Pierwsza z nich 
powstała z przekształcenia dawnej Wspólnoty Niepodległych Państw i zdaje się, 
że pewna obawa przed nadmierną przewagą Federacji Rosyjskiej w tej organi-
zacji osłabia tempo integracji. Tym niemniej autor stawia tezę, że pod względem 
statusu prawnego rozumianego w kategoriach prawa międzynarodowego obie 
organizacje mają sześć istotnych podobieństw. Zasadnicze podobieństwo doty-
czy, zdaniem autora, natury obu struktur jako międzynarodowych organizacji  
o charakterze rządowym.  

Z kolei Marek Danikowski w swoim artykule „Działania Unii Europejskiej 
w wymiarze zewnętrznym w kontekście ochrony praw obywatela Unii Europej-
skiej” trafnie dostrzeżega, że zewnętrzne działania Unii mające od Traktatu 
Lizbońskiego lepsze instrumentarium prawne, mają znaczenie nie tylko w kon-
tekście polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale także dla praw obywateli UE. 
W artykule posłużono się przykładem prawa obywateli Unii do opieki dyploma-
tycznej i konsularnej w państwie trzecim. 
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Przedostatnie opracowanie w zbiorze autorstwa Stefana Marka Grochalskie-
go zatytułowane jest „Rola i znaczenie norm regionalnych w systemie norm 
prawa międzynarodowego publicznego”. W systemie norm prawnomiędzynaro-
dowych regionalne normy nabierają coraz większego znaczenia, szczególnie po 
II wojnie światowej, czego przykładem są choćby akty prawne Rady Europy. 
Autor bada cechy istotne układów regionalnych i norm regionalnych. Na uwagę 
zasługuje teza, że normy te mogą udatnie wpisać się w cele ogólniejsze przy-
świecające Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Niniejszy numer Przeglądu Nauk Stosowanych zamyka opracowanie Natalii 
Boichuk, studentki Ekonomii II stopnia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
Politechniki Opolskiej, pod tytułem „Wpływ transakcyjnego i transformacyjne-
go stylów przywództwa na motywację pracowników”. W Polsce od dawna wy-
daje się dominujący transakcyjny styl przywództwa opierający się na wynagro-
dzeniu i indywidualnym podejściu do pracy. Co prawda badania socjologiczne 
dowodzą, że zadowolenie Polaków z pracy rośnie, to jednak celowe jest zbada-
nie w jaki sposób różne style kierowania wpływają na motywację pracowników, 
w tym na wiązanie celów zakładu pracy z celami własnymi. Natalia Boichuk 
odpowiedzi na to pytanie poszukiwała nie tylko badając literaturę przedmiotu, 
ale także badaniami empirycznymi, ankietą, w której wzięło udział 81 osób 
przedstawiających różne branże działalności, wśród których znajdowały się 
zarówno pracownicy umysłowi, jak i fizyczni. 
 
 
                                       Michał Bartoszewicz i Filip Tereszkiewicz 
  



Orzeczenia sądowe: 
 

[1.] C-78/70. Wyrok TSUE w sprawie Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH 
przeciwko Metro-SBGroßmärkte GmbH & Co. KG. 

[2.] C-15/74. Wyrok TSUE w sprawie Centrafarm BV i Adriaan de Peijper v. Ster-
ling Drug Inc. 

[3.] C-55/80 i C-57/80. Wyrok TSUE w połączonych sprawach Musik-Vertrieb 
Membran GmbH i K-tel International przeciwko GEMA. 

[4.] C-58/80. Wyrok TSUE w sprawie Dansk Supermarked A/S v A/S Imerco. 
[5.] C-158/86. Wyrok TSUE w sprawie Warner Brothers Inc. and Metronome Vid-

eo ApS v Erik Viuff Christiansen. 
[6.] C-341/87. Wyrok TSUE w sprawie EMI Electrola GmbH v Patricia Im- und 

Export and Others. 
[7.] C-395/87. Wyrok TSUE w sprawie Ministère public v Jean-Louis Tournierc. 
[8.] C-241/91 P i C-242/91 P. Wyrok TSUE w sprawie Radio Telefis Eireann 

(RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Commission of 
the European Communities 

[9.] C-92/92 C-326/92. Wyrok TSUE w sprawie Collins i Patricia Im- und Export 
przeciwko Imtrat i EMI Electrola. 

[10.] C-418/01. Wyrok TSUE w sprawie IMS Health. 
[11.] C-479/04. Wyrok TSUE w sprawie Laserdisken v. Kulturministeriat. 
[12.] C-324/07. Wyrok TSUE w sprawie Coditel Brabant SPRL v. Commune 

d'Uccle oraz Région de Bruxelles-Capitale. 
[13.] C-128/11. Wyrok TSUE w sprawie UsedSoft GmbH / Oracle International 

Corp. 
[14.] T-201/04. Wyrok SPI w sprawie, Microsoft v. Komisji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr Filip Tereszkiewicz 
Politechnika Opolska 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
Ul. Luboszycka 7 
45-036 Opole 
e-mail f.tereszkiewicz@gmail.com 
  

Paweł SZEWCZYK 

EUROAZJATYCKA UNIA GOSPODARCZA  
A UNIA EUROPEJSKA JAKO MIĘDZYNARODOWE 
ORGANIZACJE O CHARAKTERZE RZĄDOWYM 

Streszczenie: Zarówno Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EAUG) jak i Unia Euro-
pejska (UE) zostały powołane przez państwa członkowskie, gdyż państwa te nie 
były w stanie reprezentować wystarczająco skutecznie swoich interesów, a miały 
nadzieje, że uczynią to utworzone organizacje międzynarodowe. Z tego też powodu 
państwa członkowskie EAUG i UE przekazały na rzecz tytułowych organizacji 
międzynarodowych własne suwerenne uprawnienia. Zakres prerogatyw analizowa-
nych organizacji stał się zatem wypadkową szacunków poszczególnych państw 
członkowskich, w myśl których organizacja, wyposażona w ograniczone, lecz zbio-
rowe uprawnienia członków, będzie mogła lepiej reprezentować interesy każdego 
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1. WSTĘP 
 

Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EAUG) to międzynarodowa organizacja 
rządowa, która powstała 1 stycznia 2015 r. na mocy Traktatu o Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej (TEAUG) z 29 maja 2014 r. Organizacja ta kontynuuje pro-
cesy integracyjne zapoczątkowane w ramach utworzonej 8 grudnia 1991 r. 
Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Celem EAUG jest integracja gospo-
darcza państw założycielskich, tj.: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi  
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i Republiki Kazachstanu. W chwili obecnej państwami członkowskimi Euroa-
zjatyckiej Unii Gospodarczej, oprócz wyżej wymienionych państw założyciel-
skich, są: Republika Armenii i Republika Kirgistanu. W najbliższym czasie 
prognozuje się także przyłączenie do tej organizacji Republiki Tadżykistanu 
[Strzelecki 2016: 3].  

Międzynarodową organizacją o charakterze rządowym jest także utworzona 
1 listopada 1993 r. Unia Europejska (UE). W przypadku tej organizacji procesy 
integracyjne zapoczątkowała utworzona 18 kwietnia 1951 r. Europejska Wspól-
nota Węgla i Stali (EWWiS). Organizacja ta skupia obecnie 28 państw człon-
kowskich. Co prawda obywatele jednego z tych 28 państw, tj. Wielkiej Brytanii, 
23 czerwca 2016 r. opowiedzieli się w referendum za wystąpieniem z UE, lecz 
do wystąpienia przytoczonego państwa z przedmiotowej organizacji jeszcze nie 
doszło. Zgodnie bowiem z treścią art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
wystąpienie państwa członkowskiego UE następuje w dwóch przypadkach: albo 
z dniem wejścia w życie umowy o wystąpieniu z Unii albo po upływie dwóch 
lat od dokonania notyfikacji przez państwo członkowskie o zamiarze wystąpie-
nia z tej organizacji [Szewczyk 2013: 19-30]. Żaden jednak z wymienionych 
dwóch warunków nie został póki co spełniony. 

Celem badawczym niniejszego artykułu jest wykazanie, iż Euroazjatycka 
Unia Gospodarcza i Unia Europejska jako międzynarodowe organizacje posia-
dają wiele cech wspólnych wynikających nie tylko z charakteru podmiotowości 
jakie reprezentują, ale także z cech specyficznych wyróżniających te organizacje 
pośród innych rządowych organizacji. Natomiast zasadnicze pytanie, jakie sta-
wia sobie autor, to: Jakie powody determinują te specyficzne cechy obu tytuło-
wych organizacji? Na tej podstawie sformułowano trzy hipotezy badawcze: 
pierwsza – zarówno EAUG jak i UE to rządowe organizacje międzynarodowe, 
które jako takie nie wymykają się klasycznym podziałom klasyfikacyjnym, 
druga – obie organizacje, mimo różnych uwarunkowań polityczno-
historycznych, prezentują wiele podobnych cech specyficznych, trzecia – wy-
stępujące różnice pomiędzy analizowanymi organizacjami nie stanowią bariery 
w procesie integracji obu organizacji, a także w zakresie instytucjonalnej współ-
pracy tych podmiotów z innymi organizacjami i państwami trzecimi. Artykuł 
został oparty na metodologii badań własnych, która posłużyła gromadzeniu 
wiedzy teoretycznej, aby następnie ją uogólnić, poprawić lub zweryfikować.  
W niniejszej pracy zastosowano technikę badań dokumentacji prawnej oraz 
literatury przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem literatury rosyjskoję-
zycznej. 
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galnej definicji, która dostatecznie wyjaśniałaby istotę tych instytucji [Doliwa-
Klepacki 1997: 12]. Tym niemniej międzynarodowe organizacje rządowe były  
i są przedmiotem szczegółowych rozważań w literaturze przedmiotu. Zdaniem 
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dzyrządową jest formalna i trwała struktura ustanowiona w drodze porozumie-
nia pomiędzy przedstawicielami rządów co najmniej dwóch suwerennych pań-
stw dla realizacji wspólnych interesów członków tej organizacji [Archer 2001: 
32]. M. O. Hudson określa natomiast organizację międzynarodową jako orga-
nizm powołany przez pewną liczbę państw, posiadający stałe organy i mający 
zdolność do działania w imieniu tychże państw w sferze swych kompetencji 
[Hudson 1944: 14]. Z kolei W. Morawiecki opisuje międzyrządową organizacje 
poprzez pryzmat procesu współpracy państw charakteryzujący się powstaniem 
stałych organów powołanych do realizacji wspólnych zadań w oparciu o zgodne 
interesy członków [Morawiecki 1987: 35-36]. Wskazując na powyższe, należy 
wyszczególnić zasadnicze elementy, które posiada organizacja międzynarodowa 
o charakterze rządowym, a bez których to elementów nie byłaby ona organizacją 
tego typu. Zamknięty katalog tych obligatoryjnych cech zawiera następujące 
przesłanki, a to: trwały charakter organizacji, członkostwo zawężone tylko do 
państw, umowa międzynarodowa powołująca do życia tego typu organizacje, 
a przy tym określająca jej funkcjonowanie oraz stałe organy, mogące występo-
wać w imieniu całej organizacji [Doliwa-Klepacki 1997: 13-14].  

Euroazjatycka Unia Gospodarcza i Unia Europejska spełniają wszystkie 
wskazane powyżej przesłanki. Zarówno Unia Euroazjatycka jak i Unia Europej-
ska mają charakter nie tylko stały, lecz także nieprzerwany, w przeciwieństwie, 
na przykład, do międzynarodowych konferencji mogących mieć charakter po-
wtarzalny. Organizacje te, co warto podkreślić, powołano na czas nieokreślony. 
Nie są one zatem ograniczone cezurą czasową jak chociażby EWWiS. 

Członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz Unii Europejskiej są tyl-
ko i wyłącznie podmioty pierwotne. Jedynie na marginesie warto zauważyć, że 
kategoria członkowstwa „samego państwa” w rządowych organizacjach mię-
dzynarodowych nie zawsze pozostaje bez wyjątków od opisywanej reguły [Bie-
rzanek, Symonides 1999: 140]. Członkiem ONZ swego czasu było i ZSRR – 
jako państwo związkowe, i Białoruś oraz Ukraina – jako republiki związkowe 
tegoż państwa, zaś Państwo – Miasto Watykan (wł. Stato della Città del Vatica-
no), a nie Stolica Apostolska (wł. Sede Apostolica), jest członkiem Międzynaro-
dowego Związku Telekomunikacyjnego oraz Powszechnego Związku Poczto-
wego. W analizowanych organizacjach nie mamy jednak do czynienia z tego 
typu wyjątkami. Niespójne jest także stanowisko doktryny określające minimal-
ną liczbę państw międzynarodowej organizacji o charakterze rządowym. We-
dług C. Archera organizację międzynarodową mogą utworzyć zaledwie dwa 
państwa [Archer 2001: 32]. Natomiast według Z. M. Doliwy-Klepackiego za-
równo w doktrynie prawa międzynarodowego jak i w praktyce przyjęto mini-
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malną liczbę trzech państw, które mogą utworzyć organizację międzynarodową 
[Doliwa-Klepacki 1997: 13-14]. Ta problematyka jednak znów nie dotyczy ani 
EAUG ani UE, gdyż pierwsza organizacja została utworzona przez trzy pań-
stwa, a liczy obecnie pięciu członków, zaś drugą organizację powołało do życia 
15 państw i liczy ona w chwili obecnej 28 państw członkowskich. 

Jedną i drugą tytułową organizację utworzono na podstawie umów między-
narodowych: TEAUG i TUE. W przypadku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 
mamy jednak do czynienia z jedną umową międzynarodową, która reguluje 
kompetencje, funkcjonowanie oraz system instytucjonalny tej organizacji,  
a mianowicie: z Traktatem o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z 29 maja 2014 
r., który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. Natomiast w odniesieniu do Unii 
Europejskiej obowiązują obecnie dwie umowy międzynarodowe, określające 
prerogatywy, zakres działania i organy owej organizacji, tj.: Traktat o Unii Eu-
ropejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – w brzmieniu zrefor-
mowanym Traktatem z Lizbony z 13 grudnia 2007 r., który to Traktat reformu-
jący wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Zgodnie z art. 13 Traktatu o UE, do sta-
łych organów Unii Europejskiej należą: Parlament Europejski, Rada Europejska, 
Rada, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Euro-
pejski Bank Centralny oraz Trybunał Obrachunkowy, zaś w myśl art. 8 Traktatu 
o EAUG stałymi organami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej są: Najwyższa 
Euroazjatycka Rada Gospodarcza, Euroazjatycka Rada Międzyrządowa, Euroa-
zjatycka Komisja Gospodarcza i Trybunał Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. 
Organem uprawnionym do reprezentowania całej organizacji w sferze określa-
nia kierunków i priorytetów politycznych w przypadku Unii Europejskiej jest 
Rada Europejska, a w przypadku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – Najwyż-
sza Euroazjatycka Rada Gospodarcza. Jednak tylko ten ostatni organ posiada 
kompetencje prawodawcze. 

Według niektórych autorów spośród organizacji międzynarodowych o cha-
rakterze rządowym możemy wyróżnić również te o charakterze ponadnarodo-
wym. T. N. Nešataeva jako przykład organizacji ponadnarodowej podaje Euroa-
zjatycką Unię Gospodarczą [Nieszatajewa 2014: 106-119]. Natomiast J. Mali-
szewska-Nienartowicz określa Unię Europejską mianem organizacji ponadnaro-
dowej [Maliszewska-Nienartowicz 2010: 23-24]. Odrębne stanowisko w tej 
materii prezentuje K. A. Bekâšev. Zdaniem tego autora, twierdzenia jakoby 
organizacja międzypaństwowa miała charakter ponadnarodowy są po prostu 
błędne z pięciu powodów. Po pierwsze bowiem, organizacja międzypaństwowa 
podlega prawu międzynarodowemu, a to nie dopuszcza nad państwami  pier-
wotnymi podmiotami prawa międzynarodowego  władzy zwierzchniej. Po 
drugie, przekazanie przez państwo organizacji międzynarodowej swych upraw-
nień nie oznacza oddania tej organizacji części posiadanej przez to państwo 
suwerenności lub części jego suwerennych praw. Po trzecie, zakres przekazy-
wanych organizacjom międzynarodowym kompetencji określają jej państwa 
członkowskie i nikt inny. Po czwarte, żadna międzynarodowa organizacja, nie 
może legalnie ingerować w sprawy wewnętrzne państwa, bez jego uprzedniej 
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zgody. Wreszcie po piąte, nadawanie przez państwa organizacjom międzynaro-
dowym "suwerennych kompetencji", jest niezbywalnym prawem tych państw 
wynikającym właśnie z ich suwerenności. [Бекяшев 2011: 356]  

Podobne stanowisko w tej materii wyraża J. Barcz, wedle którego klasyfika-
cja jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej jako ponadnarodowej jest nieu-
prawniona. Ów autor wskazuje przy tym, iż nawet w najbardziej zintegrowanej 
organizacji międzynarodowej, to wciąż suwerenne państwa kreują proces inte-
gracji, a ich udział w tym procesie nie jest ograniczeniem, lecz wykonywaniem 
kompetencji wynikających z istoty suwerenności, w oparciu o przyjęte zobowią-
zania. Nadto, zdaniem przywołanego autora, proces przekazywania przez pań-
stwa kompetencji na rzecz organizacji międzynarodowej nie jest wyzbywaniem 
się własnej suwerenności [Barcz 2015: 30-38]. Podstawą tego procesu jest prze-
cież wola państwa, które musi mieć stosowną konstytucyjną legitymację w do 
zawierania umowy międzynarodowej, gdyż tylko w tej prawnej formie proces 
ten może się odbyć. Państwo tym samym zachowuje metakompetencje, tj. kom-
petencje-kompetencji, które uważane są za rdzeń jego suwerenności. Wszelkie 
zatem kompetencje organizacji międzypaństwowej mają charakter wyłącznie 
wtórny [Grzeszczak 2000: 5].  
 

3. WYBRANE PODOBIEŃSTWA OBU ORGANIZACJI 
 

Jako cechy wspólnej Unii Euroazjatyckiej i Unii Europejskiej nie należy 
wskazywać tylko okoliczności, iż są to organizacje międzynarodowe o charakte-
rze rządowym. Takich organizacji jest bowiem wiele. Autor niniejszego artyku-
łu zauważa natomiast sześć podobieństw specyficznych, wyróżniających obie 
organizacje na tle innych wtórnych podmiotów prawa międzynarodowego. Po 
pierwsze, zarówno EAUG jak i UE mają charakter regionalny a nie uniwersalny. 
Zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r. członkiem Unii 
Europejskiej może stać się jedynie państwo europejskie, zaś wedle art. 1 ust. 2 
Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z 29 maja 2014 r. organizacja ta 
integruje państwa członkowskie w wymiarze regionalnym.  

Po drugie, do celów jednej i drugiej tytułowej organizacji należy zaliczyć in-
tegracje gospodarczą państw członkowskich. Obie organizacje tworzą w tym 
zakresie własną unię celną i wspólny rynek wyposażony w cztery swobody 
przepływu: pracowników, towarów, usług oraz płatności. Integracja gospodar-
cza państw członkowskich analizowanych organizacji nie stanowi jednak lu-
strzanego odbicia. W przypadku bowiem Unii Europejskiej strefa celna oraz 
wspólny rynek z powodzeniem i bez wyjątków funkcjonują już w chwili obec-
nej. Natomiast w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wspólny rynek energii 
elektrycznej ma powstać dopiero 1 lipca 2019 roku, wspólny rynek gazu, ropy 
naftowej i oleju  1 stycznia 2025 roku, a do końca roku 2025 ma być utworzo-
ny ponadnarodowy organ regulacji rynku finansowego. [Szuchno 2014: 23-27] 
W ramach Unii Euroazjatyckiej zostanie także utworzony wspólny rynek trans-
portu kolejowego i samochodowego, choć w tym ostatnim wypadku data utwo-
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rzenia nie została jeszcze podana. [Dogowor o Jewrazijskom ekonomiczeskom 
sojuzie] Ponadto, w myśl art. 2 i 3 TUE celem Unii Europejskiej jest nie tylko 
"wspieranie (...) dobrobytu jej narodów", lecz także zagwarantowanie pokoju, 
poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, pań-
stwa prawnego i praw człowieka [Traktat o Unii Europejskiej]. Z drugiej strony 
Unia Euroazjatycka, która kieruje się wyrażonymi w preambule do TEAUG 
zasadami: suwerennej równości państw oraz konstytucyjnych wolności praw 
człowieka i obywatela, zgodnie z art. 4 TEAUG wyznacza sobie jedynie dwa 
zasadnicze cele swojego funkcjonowania, a mianowicie: rozwój gospodarczy 
oraz poprawę poziomu życia obywateli państw członkowskich. 

Po trzecie, państwa z jednej i drugiej organizacji, co do zasady, jednoczyły 
się i jednoczą we wzajemnych nie przenikających się regionalnych organiza-
cjach międzynarodowych. Wyjątek w tym względzie stanowić mogą: Rada Eu-
ropy, do której, oprócz państw UE, należy członek EAUG, tj. Federacja Rosyj-
ska, a także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, do której 
należą wszystkie państwa EAUG i UE. Tym niemniej ani Rada Europy ani Or-
ganizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie tworzą w swych ramach 
unii celnej, a zatem nie integrują gospodarczo państw członkowskich tak dalece 
jak Unia Europejska czy Unia Euroazjatycka. Co więcej, do Unii Europejskiej 
przystąpiły te państwa, które wcześniej tworzyły Europejską Wspólnotę Węgla  
i Stali, a Unię Euroazjatycką tworzą państwa członkowskie Wspólnoty Niepod-
ległych Państw. Historia nie zna przypadku aby państwo członkowskie EWWiS 
lub UE przystąpiło do WNP lub EAUG, tak jak nie sposób doszukać się od-
wrotnej akcesji państw WNP do UE. W tym względzie nie ma żadnych wyjąt-
ków, gdyż stowarzyszenie Ukrainy i Republiki Mołdawii z Unią Europejską nie 
gwarantuje członkostwa w tej organizacji. Nie wykluczona wciąż przy tym jest 
akcesja tych dwóch ostatnich państw do EAUG. 

Po czwarte, obie organizacje, tj. Unia Europejska i Unia Euroazjatycka po-
siadają osobowość prawną, która została wyrażona expressis verbis w traktatach 
określających ich funkcjonowanie – zgodnie z art. 1 Traktatu o Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej oraz art. 47 Traktatu o Unii Europejskiej. Jedna i druga orga-
nizacja może być zatem uczestnikiem międzynarodowych stosunków politycz-
nych i prawnych. Po piąte, obie organizacje zostały też, w ramach swojej oso-
bowości prawnej, wyposażone w ius tractatum – wedle art. 7 Traktatu o Euroa-
zjatyckiej Unii Gospodarczej i art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej. Obie orga-
nizacje posiadają wtórną kompetencje do zawierania z państwami trzecimi  
i innymi organizacjami umów międzynarodowych w zakresie realizowanych  
i ściśle określonych celów oraz zadań. Z prawnego punktu widzenia obie orga-
nizacje są w pełni umocowane do podejmowania negocjacji i w konsekwencji 
zawierania wzajemnych umów międzynarodowych. Współpraca obu organizacji 
w zakresie ius tractatum - ius contrahendi nie musi się przy tym ograniczać 
jedynie do zawierania między sobą umów międzynarodowych. Kompetencje 
obu organizacji pozwalają bowiem tym wtórnym podmiotom prawa międzyna-
rodowego publicznego na stworzenie wspólnego stowarzyszenia. Zgodnie prze-
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rzenia nie została jeszcze podana. [Dogowor o Jewrazijskom ekonomiczeskom 
sojuzie] Ponadto, w myśl art. 2 i 3 TUE celem Unii Europejskiej jest nie tylko 
"wspieranie (...) dobrobytu jej narodów", lecz także zagwarantowanie pokoju, 
poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, pań-
stwa prawnego i praw człowieka [Traktat o Unii Europejskiej]. Z drugiej strony 
Unia Euroazjatycka, która kieruje się wyrażonymi w preambule do TEAUG 
zasadami: suwerennej równości państw oraz konstytucyjnych wolności praw 
człowieka i obywatela, zgodnie z art. 4 TEAUG wyznacza sobie jedynie dwa 
zasadnicze cele swojego funkcjonowania, a mianowicie: rozwój gospodarczy 
oraz poprawę poziomu życia obywateli państw członkowskich. 

Po trzecie, państwa z jednej i drugiej organizacji, co do zasady, jednoczyły 
się i jednoczą we wzajemnych nie przenikających się regionalnych organiza-
cjach międzynarodowych. Wyjątek w tym względzie stanowić mogą: Rada Eu-
ropy, do której, oprócz państw UE, należy członek EAUG, tj. Federacja Rosyj-
ska, a także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, do której 
należą wszystkie państwa EAUG i UE. Tym niemniej ani Rada Europy ani Or-
ganizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie tworzą w swych ramach 
unii celnej, a zatem nie integrują gospodarczo państw członkowskich tak dalece 
jak Unia Europejska czy Unia Euroazjatycka. Co więcej, do Unii Europejskiej 
przystąpiły te państwa, które wcześniej tworzyły Europejską Wspólnotę Węgla  
i Stali, a Unię Euroazjatycką tworzą państwa członkowskie Wspólnoty Niepod-
ległych Państw. Historia nie zna przypadku aby państwo członkowskie EWWiS 
lub UE przystąpiło do WNP lub EAUG, tak jak nie sposób doszukać się od-
wrotnej akcesji państw WNP do UE. W tym względzie nie ma żadnych wyjąt-
ków, gdyż stowarzyszenie Ukrainy i Republiki Mołdawii z Unią Europejską nie 
gwarantuje członkostwa w tej organizacji. Nie wykluczona wciąż przy tym jest 
akcesja tych dwóch ostatnich państw do EAUG. 

Po czwarte, obie organizacje, tj. Unia Europejska i Unia Euroazjatycka po-
siadają osobowość prawną, która została wyrażona expressis verbis w traktatach 
określających ich funkcjonowanie – zgodnie z art. 1 Traktatu o Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej oraz art. 47 Traktatu o Unii Europejskiej. Jedna i druga orga-
nizacja może być zatem uczestnikiem międzynarodowych stosunków politycz-
nych i prawnych. Po piąte, obie organizacje zostały też, w ramach swojej oso-
bowości prawnej, wyposażone w ius tractatum – wedle art. 7 Traktatu o Euroa-
zjatyckiej Unii Gospodarczej i art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej. Obie orga-
nizacje posiadają wtórną kompetencje do zawierania z państwami trzecimi  
i innymi organizacjami umów międzynarodowych w zakresie realizowanych  
i ściśle określonych celów oraz zadań. Z prawnego punktu widzenia obie orga-
nizacje są w pełni umocowane do podejmowania negocjacji i w konsekwencji 
zawierania wzajemnych umów międzynarodowych. Współpraca obu organizacji 
w zakresie ius tractatum - ius contrahendi nie musi się przy tym ograniczać 
jedynie do zawierania między sobą umów międzynarodowych. Kompetencje 
obu organizacji pozwalają bowiem tym wtórnym podmiotom prawa międzyna-
rodowego publicznego na stworzenie wspólnego stowarzyszenia. Zgodnie prze-

cież z art. 217 TFUE Unia Europejska może zawrzeć z jednym lub większą 
liczbą państw lub organizacji międzynarodowych umowy tworzące stowarzy-
szenie, charakteryzujące się wzajemnością praw, obowiązków, wspólnymi dzia-
łaniami, a także szczególnymi wspólnymi procedurami. Natomiast zgodnie z art. 
7 ust. 1 Traktatu o EAUG Unia Euroazjatycka ma prawo, w ramach swoich 
kompetencji, do podejmowania międzynarodowych działań służących sprosta-
niu wyzwaniom stojącym przed Unią, a w ramach tych działań ma ona prawo do 
prowadzenia współpracy międzynarodowej z państwami, organizacjami mię-
dzynarodowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami integracyjnymi 
[Dogowor o Jewrazijskom ekonomiczeskom sojuzie, Traktat o Unii Europej-
skiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej]. 

Wreszcie po szóste, w obrębie zarówno Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 
jak i Unii Europejskiej tworzony jest autonomiczny porządek prawny różny od 
prawa krajowego państw członkowskich, a zarazem obowiązujący na ich obsza-
rze. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż państwa członkowskie Euroazjatyckiej 
Unii, w myśl art. 6 ust. 1 in fine Traktatu o EAUG uprawnione są stosować unij-
ne prawo pochodne na zasadach przewidzianych w ich prawie wewnętrznym,  
a zatem nie bezpośrednio [Dogowor o Jewrazijskom ekonomiczeskom sojuzie]. 
Prawo pierwotne EAUG, w przeciwieństwie do prawa pierwotnego UE, nie 
stanowi bowiem o bezpośredniości stosowania aktów prawa pochodnego.  
Z drugiej strony należy jednak zauważyć, iż prawo pierwotne UE nie stanowi, 
na przykład, o pierwszeństwie stosowania aktów prawa pochodnego, co wcale 
nie deroguje tej zasady z porządku prawnego Unii Europejskiej. 

 
4. ZASADNICZE RÓŻNICE POMIĘDZY EUROAZJATYCKĄ 

UNIĄ GOSPODARCZĄ I UNIĄ EUROPEJSKĄ 
 

Podejmując problematykę zasadniczych różnic pomiędzy Euroazjatycką Unią 
Gospodarczą a Unią Europejską należy zwrócić uwagę na kontekst historyczno-
polityczny obu podmiotów. Tak jak dla Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej proto-
plastą jest Wspólnota Niepodległych Państw, dla Unii Europejskiej instytucjonal-
nym wzorcem była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. WNP zostało utworzone 
8 grudnia 1991 r. na mocy Porozumienia o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych 
Państw, w którym to zapisano że Związek Radziecki jako podmiot prawa między-
narodowego i byt geopolityczny przestaje istnieć [Sogłaszenijeo sozdanii 
Sodrużestwa Niezawisimych Gosudarstw]. Tym samym integracja gospodarcza  
w ramach WNP była odpowiedzią na rozpad ZSRR i powstanie w miejscu tego 
podmiotu piętnastu niepodległych państw na obszarze stanowiącym 1/6 teryto-
rium świata. Integracja gospodarcza w ramach WNP była też próbą utrzymania 
prymatu gospodarczego i politycznego przez Federację Rosyjską na terytorium nie 
istniejącego już Związku Radzieckiego [Kuśpit 2015: 128]. Wspólnota Niepodle-
głych Państw, mimo iż miała integrować gospodarczo dawne republiki radzieckie, 
nie osiągnęła zakładanego celu. Co więcej, niektóre państwa postradzieckie  
w ogóle nie były zainteresowane członkostwem w WNP. Do tego grona zawsze 
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należała Republika Litewska, Republika Łotewska i Estonia, a obecnie należy też 
Gruzja [Szabaciuk 2014: 80]. Ponadto Republika Turkmenistanu, Republika Moł-
dawii oraz Ukraina nigdy nie ratyfikowały Statutu WNP, co oznacza, że ich więzi 
ze Wspólnotą miały zawsze charakter niedookreślony. Tylko na marginesie należy 
zauważyć, iż nazwa Wspólnota Niepodległych Państw to niewątpliwie tautologia, 
nie będąca jednak wynikiem przeoczenia. Jest ona wyrazem sceptycyzmu integra-
cyjnego niektórych państw członkowskich WNP.  

Tym niemniej już w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw starano się 
utworzyć najpierw strefę wolnego handlu a następnie unię celną. Pierwsze zamie-
rzenie formalnie zrealizowano na mocy podpisanego 15 kwietnia 1994 r. Porozu-
mienia o strefie wolnego handlu [Sogłaszenije o sozdaniizony swobodnoj torgo-
wli]. Porozumienie to zostało przyjęte przez wszystkich dwunastu ówczesnych 
członków WNP. Drugie zamierzenie, w postaci unii celnej, zostało zrealizowane 
już tylko częściowo. Jedynie pięć państw spośród sygnatariuszy Porozumienia  
z 1994 r. przyjęło Porozumienie o Unii Celnej [Sogłaszenije o Tamożennom 
sojuzie]. W 1995 r. uczyniły to Federacja Rosyjska i Republika Białorusi, rok 
później Republika Kazachstanu oraz Republika Kirgistanu, a w 1999 r. Porozu-
mienie podpisała Republika Tadżykistanu. Przytoczone Porozumienia miały jed-
nak tylko charakter formalny, bowiem większość państw członkowskich Wspól-
noty nie była zainteresowana rzeczywistą integracją [Włodkowska 2006: 137]. 
Tym niemniej niektóre państwa WNP wykazywały niezmienną potrzebę integracji 
gospodarczej, takie jak chociażby: Federacja Rosyjska, Republika Kazachstanu, 
Republika Białorusi, Republika Tadżykistanu i Republika Kirgistanu. Dlatego też 
wymienione państwa 30 maja 2001 r. utworzyły Euroazjatycką Wspólnotę Go-
spodarczą, a następnie 1 stycznia 2015 r. te same państwa – za wyjątkiem Repu-
bliki Tadżykistanu i Kirgistanu – powołały do życia Euroazjatycką Unię Gospo-
darczą. Organizacja ta choć pod względem podmiotowym jest znacznie mniej 
liczna, niż UE wydaje się wciąż rozwijać – świadczyć o tym może potencjalna 
akcesja Republiki Tadżykistanu. 

Wydarzeniem historycznym, które miało decydujący wpływ na zawarcie 18 
kwietnia 1951 r. Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 
była II wojna światowa. Stąd w preambule tego Traktatu odwołania do potrzeby 
zagwarantowania i utrzymania pokojowych stosunków w Europie, podniesienia 
standardów życia, ustanowienia ekonomicznej wspólnoty oraz stworzenia jej in-
stytucjonalnych podwalin [Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl]. Przytoczonym Traktatem związało się sześć państw: 
Republika Francuska, Republika Federalna Niemiec, Republika Włoska, Króle-
stwo Belgii, Królestwo Niderlandów i Wielkie Księstwo Luksemburga. Akt ten 
wszedł w życie 23 lipca 1952 r. i od tego momentu liczony był okres 50 lat, na 
jaki została powołana Europejska Wspólnota Węgla i Stali. EWWiS niewątpliwie 
dała asumpt do utworzenia unii celnej z pominięciem etapu pośredniego, tj. strefy 
wolnego handlu. 

Zinstytucjonalizowanym przykładem tych zamierzeń stała się Europejska 
Wspólnota Gospodarcza (European Economic Community) powołana na mocy 
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należała Republika Litewska, Republika Łotewska i Estonia, a obecnie należy też 
Gruzja [Szabaciuk 2014: 80]. Ponadto Republika Turkmenistanu, Republika Moł-
dawii oraz Ukraina nigdy nie ratyfikowały Statutu WNP, co oznacza, że ich więzi 
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cyjnego niektórych państw członkowskich WNP.  

Tym niemniej już w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw starano się 
utworzyć najpierw strefę wolnego handlu a następnie unię celną. Pierwsze zamie-
rzenie formalnie zrealizowano na mocy podpisanego 15 kwietnia 1994 r. Porozu-
mienia o strefie wolnego handlu [Sogłaszenije o sozdaniizony swobodnoj torgo-
wli]. Porozumienie to zostało przyjęte przez wszystkich dwunastu ówczesnych 
członków WNP. Drugie zamierzenie, w postaci unii celnej, zostało zrealizowane 
już tylko częściowo. Jedynie pięć państw spośród sygnatariuszy Porozumienia  
z 1994 r. przyjęło Porozumienie o Unii Celnej [Sogłaszenije o Tamożennom 
sojuzie]. W 1995 r. uczyniły to Federacja Rosyjska i Republika Białorusi, rok 
później Republika Kazachstanu oraz Republika Kirgistanu, a w 1999 r. Porozu-
mienie podpisała Republika Tadżykistanu. Przytoczone Porozumienia miały jed-
nak tylko charakter formalny, bowiem większość państw członkowskich Wspól-
noty nie była zainteresowana rzeczywistą integracją [Włodkowska 2006: 137]. 
Tym niemniej niektóre państwa WNP wykazywały niezmienną potrzebę integracji 
gospodarczej, takie jak chociażby: Federacja Rosyjska, Republika Kazachstanu, 
Republika Białorusi, Republika Tadżykistanu i Republika Kirgistanu. Dlatego też 
wymienione państwa 30 maja 2001 r. utworzyły Euroazjatycką Wspólnotę Go-
spodarczą, a następnie 1 stycznia 2015 r. te same państwa – za wyjątkiem Repu-
bliki Tadżykistanu i Kirgistanu – powołały do życia Euroazjatycką Unię Gospo-
darczą. Organizacja ta choć pod względem podmiotowym jest znacznie mniej 
liczna, niż UE wydaje się wciąż rozwijać – świadczyć o tym może potencjalna 
akcesja Republiki Tadżykistanu. 

Wydarzeniem historycznym, które miało decydujący wpływ na zawarcie 18 
kwietnia 1951 r. Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 
była II wojna światowa. Stąd w preambule tego Traktatu odwołania do potrzeby 
zagwarantowania i utrzymania pokojowych stosunków w Europie, podniesienia 
standardów życia, ustanowienia ekonomicznej wspólnoty oraz stworzenia jej in-
stytucjonalnych podwalin [Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl]. Przytoczonym Traktatem związało się sześć państw: 
Republika Francuska, Republika Federalna Niemiec, Republika Włoska, Króle-
stwo Belgii, Królestwo Niderlandów i Wielkie Księstwo Luksemburga. Akt ten 
wszedł w życie 23 lipca 1952 r. i od tego momentu liczony był okres 50 lat, na 
jaki została powołana Europejska Wspólnota Węgla i Stali. EWWiS niewątpliwie 
dała asumpt do utworzenia unii celnej z pominięciem etapu pośredniego, tj. strefy 
wolnego handlu. 

Zinstytucjonalizowanym przykładem tych zamierzeń stała się Europejska 
Wspólnota Gospodarcza (European Economic Community) powołana na mocy 

Traktatu ustanawiającego EWG z 25 marca 1957 r. Głównym celem tego Traktatu 
było stworzenie wspólnego rynku opartego na unii celnej. Skutek ten został osią-
gnięty 1 lipca 1968 roku. Połączono podówczas cztery systemy celne, unie celną 
krajów Beneluxu (Królestwo Blegii, Królestwo Niderlandów i Wielkie Księstwo 
Luksemburga) oraz obszar celny Republiki Francuskiej, Republiki Federalnej 
Niemiec i Republiki Włoskiej. Nie wszystkie jednak państwa wykazywały zainte-
resowane w tym okresie głęboką współpracą gospodarczą.  
W 1960 r. Republika Austrii, Królestwo Dani, Królestwo Norwegii, Republika 
Portugalska, Królestwo Szwecji i Wielka Brytania podpisały umowę o stworzeniu 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Associa-
tion). Organizacja ta stanowiła alternatywę dla Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej, gdyż współpraca państw członkowskich w jej ramach nie była tak dalece 
zintegrowana jak w przypadku EWG [Sieniow 2010: 24]. Bez względu na ówcze-
sne podziały w obu organizacjach rozpoczęły się postępujące procesy integracyj-
ne, które doprowadziły do zawarcia przez piętnaście państw 7 lutego 1992 r. Trak-
tatu z Maastricht powołującego do życia Unię Europejską. Następnie 1 lipca 2013 
r. po przystąpieniu do UE Republiki Chorwacji zakres podmiotowy tej organizacji 
zwiększył się do 28 państw. Tym niemniej poza Unią Europejską wciąż pozostaje 
Królestwo Norwegii i Konfederacja Szwajcarska. Obecna liczebność UE wydaje 
się historycznie największa, zważywszy że trwa procedura wystąpienia Wielkiej 
Brytanii a akcesja Republiki Mołdawii i Ukrainy nie spotyka się ze zgodną apro-
batą państw członkowskich. 

Odnosząc się do różnic pomiędzy tytułowymi organizacjami należy też zwró-
cić uwagę na zakres kompetencji obu organizacji. Unia Euroazjatycka, zgodnie z 
art. 3 Traktatu o EAUG, prowadzi działania tylko w zakresie kompetencji przeka-
zanych jej przez państwa członkowskie. Przywołany artykuł wskazuje także, iż 
państwa członkowskie tworzą sprzyjające warunki dla realizacji zadań Unii Euro-
azjatyckiej i powstrzymują się od działań, które mogłyby zagrażać celom Unii. Do 
głównych zadań tej organizacji należy: koordynowanie w jej ramach unii celnej, a 
także stworzenie wspólnego rynku towarów, usług, kapitału i siły roboczej. W 
myśl art. 7 Traktatu o EAUG, organizacja ta ma prawo, w ramach swoich kompe-
tencji i w celu wykonania powierzonych jej zadań, prowadzić współpracę mię-
dzynarodową z państwami, organizacjami międzynarodowymi i międzynarodo-
wymi stowarzyszeniami integracyjnymi. Ponadto Unia Euroazjatycka w ramach 
swych międzynarodowych kompetencji została uprawniona, niezależnie lub 
wspólnie z państwami członkowskimi, do zawierania umów międzynarodowych z 
podmiotami prawa międzynarodowego publicznego, a w tym z innymi organiza-
cjami międzynarodowymi [Dogowor o Jewrazijskom ekonomiczeskom sojuzie]. 
Art. 7 Traktatu o EAUG wskazuje zatem wyraźnie, że celem utworzenia Euroazja-
tyckiej Unii Gospodarczej jest współdziałanie z partnerami zagranicznymi, rzą-
dami  
i organizacjami międzynarodowymi jedynie w zakresie utworzonej już unii celnej 
i wciąż tworzonej wspólnej przestrzeni gospodarczej.   
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Według art. 1 TUE państwa członkowskie przyznają Unii Europejskiej kompe-
tencje do osiągnięcia jej celów. Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 2 TUE Unia Europej-
ska działa wyłącznie w granicach przyznanych jej kompetencji przez państwa 
członkowskie, a wszelkie kompetencje jej nie przyznane nadal należą do państw 
członkowskich. Kompetencje przyznane Unii Europejskiej możemy podzielić na: 
kompetencje wyłączne Unii, kompetencje które Unia dzieli z państwami człon-
kowskimi oraz kompetencje Unii, które uzupełniają działania państw członkow-
skich [Traktat o Unii Europejskiej]. Państwa członkowskie mogą wykonywać 
kompetencje wyłączne Unii tylko z jej upoważnienia lub w drodze wykonania jej 
aktów, a kompetencje dzielone w takim zakresie w jakim Unia ich nie wykonała 
lub zaprzestała wykonywać. Natomiast kompetencje uzupełniające Unii służą 
wspieraniu i harmonizowaniu działań państw członkowskich w ramach ich wła-
snych kompetencji, których to w żadnym razie kompetencje unijne nie zastępują 
[Wyrozumska 2011: 64-82]. 

Art. 3 ust. 1 TFUE stanowi przy tym, iż Unia Europejska posiada kompetencje 
wyłączne w zakresie: unii celnej, ustanawiania reguł konkurencji niezbędnych do 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, polityki pieniężnej w odniesieniu do pań-
stw, które przyjęły wspólną walutę – euro, zachowania morskich zasobów biolo-
gicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa oraz w zakresie wspólnej poli-
tyki handlowej. Według art. 3 ust. 2 TFUE Unia Europejska posiada także wy-
łączną kompetencje w zakresie zawierania umów międzynarodowych, jeżeli zo-
stało to przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest niezbędne do umoż-
liwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie,  
w jakim zawarcie umów międzynarodowych może wpływać na wspólne zasady 
lub zmieniać ich zakres [Traktat o Unii Europejskiej]. Unia Europejska posiada 
kompetencje dzielone w tych dziedzinach które nie stanowią kompetencji wyłącz-
nych lub uzupełniających. Kompetencje uzupełniające Unia posiada  
w zakresie: ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, przemysłu, kultury, turystyki, 
edukacji, kształcenia zawodowego, sportu, ochrony ludności czy współpracy ad-
ministracyjnej [Parol 2012: 84-89].  

 
5. WNIOSKI 

 

W przypadku międzynarodowych organizacji o charakterze rządowym tylko 
i wyłącznie państwa umocowane są do ich utworzenia, a przez to mają wpływ 
na charakter oraz zakres kompetencji powoływanych organizacji. W ocenie 
autora zarówno EAUG jak i UE to rządowe organizacje międzynarodowe, które 
jako takie nie wymykają się klasycznym podziałom klasyfikacyjnym. Uznanie 
bowiem jednej lub drugiej organizacji za byt ponadnarodowy jest błędne. Żadna 
z tych organizacji nie uzyskała przecież kompetencji suwerennych a państwa 
członkowskie obu analizowanych podmiotów poprzez przystąpienie do EAUG 
lub UE, po pierwsze, nie tracą swych pierwotnych kompetencji, a po drugie, 
stale pozostają uprawnione do tego by pozbawić utworzoną organizację jej 
wtórnych uprawnień. 
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5. WNIOSKI 

 

W przypadku międzynarodowych organizacji o charakterze rządowym tylko 
i wyłącznie państwa umocowane są do ich utworzenia, a przez to mają wpływ 
na charakter oraz zakres kompetencji powoływanych organizacji. W ocenie 
autora zarówno EAUG jak i UE to rządowe organizacje międzynarodowe, które 
jako takie nie wymykają się klasycznym podziałom klasyfikacyjnym. Uznanie 
bowiem jednej lub drugiej organizacji za byt ponadnarodowy jest błędne. Żadna 
z tych organizacji nie uzyskała przecież kompetencji suwerennych a państwa 
członkowskie obu analizowanych podmiotów poprzez przystąpienie do EAUG 
lub UE, po pierwsze, nie tracą swych pierwotnych kompetencji, a po drugie, 
stale pozostają uprawnione do tego by pozbawić utworzoną organizację jej 
wtórnych uprawnień. 

Niewątpliwie obie organizacje, mimo różnych uwarunkowań polityczno-
historycznych, prezentują wiele podobnych cech specyficznych, które nie wy-
stępują u innych rządowych organizacji. Co więcej, przywołane powyżej podo-
bieństwa, a także różnice, pomiędzy tytułowymi organizacjami nie stanowią 
bariery w procesie integracji obu organizacji, a także w zakresie instytucjonalnej 
współpracy tych podmiotów z innymi organizacjami i państwami trzecimi. Nie 
budzi przy tym żadnych wątpliwości fakt, iż tytułowe organizacje, na tle wyzna-
czonych im celów oraz zadań, wyposażone są w kompetencje podobnego typu. 
Podstawowym uprawnieniem, jakie przy tym posiadają jest ius tractatuum. Obie 
organizacje uzyskały zatem wtórną i nie iluzoryczną prerogatywę do kształto-
wania międzynarodowych stosunków w sferze ściśle określonych celów wyzna-
czonych przez państwa członkowskie. 

Zarówno Euroazjatycką Unię Gospodarczą jak i Unię Europejską powołano 
do realizowania zadań wynikających z funkcjonującej w ich obrębie unii celnej, 
a także w sferze wspólnego rynku towarów, usług, kapitału i siły roboczej. Wy-
daje się być oczywistym, iż Unia Europejska, chociażby ze względu na fakt że 
istnieje na arenie międzynarodowej znacznie dłużej niż Euroazjatycka Unia 
Gospodarcza, pozostaje podmiotem bardziej zaawansowanym w sferze unii 
celnej oraz wspólnego rynku, a także posiada w tym zakresie szersze uprawnie-
nia. Natomiast Euroazjatycka Unia Gospodarcza, co należy zaznaczyć, posiada 
kompetencje jedynie w sferze wspólnego rynku i unii celnej, a i te kompetencje 
są obecnie w znacznej mierze ograniczone przepisami intertemporalnymi. 
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