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Rada Europejska

STRATEGICZNY 
ORGAN UE

Rada Europejska jest unijną instytucją, która 
określa ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii 
Europejskiej. Gromadzi 27 szefów unijnych państw 
i rządów, przewodniczącego Rady Europejskiej oraz 
przewodniczącego Komisji Europejskiej. Reprezentuje 
najwyższy szczebel współpracy politycznej państw 
członkowskich i zbiera się przynajmniej raz  
na 2–3 miesiące w Brukseli.

Rada Europejska nie jest jednak instytucją prawodawczą: 
nie negocjuje ani nie przyjmuje unijnego prawa. Ustala 
natomiast program polityczny UE, na ogół w formie 
konkluzji z każdego swojego szczytu. W konkluzjach 
wskazuje istotne kwestie i konieczne działania. Władzę 
prawodawczą w UE sprawują zaś łącznie Rada UE 
i Parlament Europejski, zwykle na podstawie projektów 
legislacyjnych Komisji Europejskiej.

Większość prac Rady Europejskiej jest z góry 
zaplanowana. Część jest jednak podyktowana 
niespodziewanymi sytuacjami kryzysowymi, które 



wymagają omówienia w gronie przywódców UE. 
W przeszłości takie pilne kwestie dotyczyły na przykład 
pandemii Covid-19, kryzysu bankowego, kryzysu 
migracyjnego czy walki z terroryzmem. Tematy 
bywają tak skomplikowane lub politycznie drażliwe, że 
przywódcy zazwyczaj omawiają je kilkakrotnie  
i do rozwiązania dochodzą stopniowo.

Większość decyzji Rada Europejska podejmuje 
przez konsensus. Tylko niektóre zapadają 
większością kwalifikowaną – na przykład 
decyzja o wyborze przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Ani przewodniczący Rady Europejskiej, 
ani przewodniczący Komisji nie mają prawa głosu.

Rada Europejska, 21 października 2021 r.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY EUROPEJSKIEJ

Obecnie przewodniczącym Rady Europejskiej jest 
Charles Michel, były premier Belgii. Funkcję sprawuje 
od 1 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Europejskiej 
przygotowuje oraz prowadzi posiedzenia Rady 
Europejskiej. Ma też za zadanie budować porozumienie 
wśród jej członków. Ponadto reprezentuje UE na arenie 
światowej podczas międzynarodowych szczytów (zwykle 
wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej) i podczas 
spotkań dotyczących wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa UE (wraz z wysokim przedstawicielem 
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa). 
Otrzymuje wsparcie ze strony stałego Sekretariatu 
Generalnego Rady oraz własnego niewielkiego gabinetu, 
formowanego tylko na czas jego urzędowania.

Funkcję stałego, pełnoetatowego przewodniczącego 
Rady Europejskiej wprowadził w 2009 r. traktat lizboński. 
Zarazem przekształcił on Radę Europejską – po ponad 
30 latach jej istnienia – w oficjalną instytucję UE. Zmiana 
ta pokazuje, jak bardzo wzrosło z czasem znaczenie Rady 
Europejskiej. Posiedzenia Rady Europejskiej budzą duże 
zainteresowanie mediów: ponad 1 600 dziennikarzy 
przyjeżdża regularnie do Brukseli, by relacjonować 
szczyty europejskie.

Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej



BUDYNEK „EUROPA”

Od 2017 r. główną siedzibą Rady Europejskiej i Rady UE 
jest budynek „Europa”. Ten nowoczesny, ekologiczny 
obiekt oferuje przestrzeń, bezpieczeństwo i technologię 
potrzebne do organizowania szczytów Rady Europejskiej, 
a także innych szczytów wielostronnych czy spotkań 
ministerialnych.

Budynek „Europa” – ciekawostki

Fasada symbolizuje dewizę Unii Europejskiej: 
„zjednoczona w różnorodności”. Składa się z ram 
okiennych pochodzących z odzysku z całej UE. Ramy 
są dębowe – dąb jest bowiem jedynym drzewem 
występującym w całej Europie.

 � Szklana fasada to około 3 750 okien. Oświetlenie 
lampionu to 374 świetlówek LED.

 � 16 sal konferencyjnych, w trzech co najmniej 
32 kabiny tłumaczeniowe.

 � 250 biur dla państw członkowskich UE, 
przewodniczącego Rady Europejskiej i personelu.

 � Budynek jest ekologiczny i energooszczędny. 
Dach jest pokryty bateriami słonecznymi. Do użytku 
w toaletach gromadzi się deszczówkę. 



Rada Europejska 

ustala program  
polityczny UE 

Rada Unii  
Europejskiej 
negocjuje  
i przegłosowuje prawo

Sekretariat Generalny Rady
wspiera obie instytucje

RADA EUROPEJSKA, RADA UE,  
RADA EUROPY – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Rada Europejska i Rada UE – w skrócie Rada – to instytucje, 
które w Unii Europejskiej reprezentują stanowisko 
rządów państw członkowskich. Rada Europejska 
określa ogólny kierunek polityczny i priorytety UE, 
a Rada UE (zgromadzenie ministrów reprezentujących 
poszczególne państwa członkowskie UE) głównie ustala 
prawo i koordynuje politykę. Niemal wszystkie prace 
prawodawcze mają za podstawę projekt opracowany 
przez Komisję Europejską, a niemal wszystkie projekty 
Komisji Europejskiej wymagają wspólnego przyjęcia przez 
Radę UE i Parlament Europejski. Rada UE jest zatem jedną 
z 3 współzależnych instytucji uczestniczących w procesie 
tworzenia unijnego prawa, obok Komisji i Parlamentu.

Rady Europejskiej ani Rady UE nie należy mylić z Radą 
Europy, która też jest organizacją międzynarodową, ale 
mieści się w Strasburgu, stoi na straży praw człowieka, 
demokracji i  praworządności i promuje europejską 
kulturę. Jest całkowicie odrębna od Unii Europejskiej.
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