
Dookoła Wojtek...
Księga pamiątkowa poświęcona

Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi

pod redakcją:
Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego

Wrocław 2018

Dr Artur Wojciech Preisner był konstytucjonalistą i jest rzeczą natu-
ralną, że w recenzowanej książce zamieszczono teksty poświęcone szero-
ko pojętej, wielowątkowej problematyce konstytucyjnej.

[…] Ich wydrukowanie […] sprawi, że polska nauka prawa konsty-
tucyjnego zostanie wzbogacona o opracowania uwzględniające zarów-
no dorobek teoretyczny, jak i praktykę konstytucyjną, także w wymiarze 
porównawczym. Artykuły mogą ponadto stanowić interesujący materiał 
dydaktyczny, który z powodzeniem można wykorzystać w procesie na-
uczania prawa konstytucyjnego.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Wójtowicza

Dookoła W
ojtek...

Księga pam
iątkow

a pośw
ięcona Doktorow

i Arturow
i W

ojciechow
i Preisnerow

i
pod redakcją: Ryszarda Balickiego i M

ariusza Jabłońskiego

ISBN 978-83-66066-00-7 (druk)
ISBN 978-83-66066-01-4 (online)

Dookola_Wojtek_Ksiega_pamiatkowa_B5_cover_05.indd   1 26-05-2018   12:14:03

http://www.uni.wroc.pl/




Dookoła Wojtek…  
Księga pamiątkowa poświęcona  

Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi



Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95368

Prace Naukowe
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Seria: e-Monografie	 Nr 114

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95368


Dookoła Wojtek… 
Księga pamiątkowa poświęcona  

Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi

pod redakcją 
Ryszarda Balickiego 

Uniwersytet Wrocławski

Mariusza Jabłońskiego
Uniwersytet Wrocławski

Wrocław 2018



Kolegium	Redakcyjne
prof. dr hab. Leonard Górnicki – przewodniczący
dr Julian Jezioro – zastępca przewodniczącego
mgr Aleksandra Dorywała – sekretarz
mgr Ewa Gałyga-Michowska – członek
mgr Bożena Górna – członek
mgr Tadeusz Juchniewicz – członek

Recenzent: Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

©	Copyright	by	Wydział	Prawa,	Administracji	i	Ekonomii	Uniwersytetu	Wrocławskiego

Korekta: Dorota Sideropulu, Joanna Kokocińska
Projekt i wykonanie okładki: Karolina Drozd
Na okładce: obraz Wojtka Pajączkowskiego
Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka eBooki.com.pl
Zdjęcie dra Artura W. Preisnera wykonał Ryszard Balicki

Druk: Drukarnia Beta-druk, www.betadruk.pl

Wydawca
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.  
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ISBN 978-83-66066-00-7 (druk)
ISBN 978-83-66066-01-4 (online)

http://www.ebooki.com.pl/
www.betadruk.pl


Spis treści

Słowo wstępne  ...................................................................................................  15

Ryszard	Balicki,	Małgorzata	Masternak-Kubiak
Wspomnienie o Doktorze Arturze Wojciechu Preisnerze  ..................................  17

Bibliografia prac Doktora Artura W. Preisnera  ..................................................  23

Artur	Preisner
Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji RP .............  33

Rozdział	I.	Konstytucjonalizm	w	polskim	systemie	ustrojowym	
Bogusław	Banaszak

Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku  ..........................  49

Agnieszka	Bień-Kacała
Polski przypadek judicialization of politics. Kilka słów o roli TK po 2015 
roku  ....................................................................................................................  57

Andrzej	Bisztyga,	Daniel	Wojtczak
Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej pream-
buły  ....................................................................................................................  65

Jerzy	Ciapała
Kilka uwag o doktrynalnych uwarunkowaniach aktualnego kryzysu ustrojowo-
-politycznego w Polsce  ......................................................................................  77

Jerzy	Jaskiernia
Spór o reguły bezpośredniego stosowania Konstytucji RP  ...............................  87

Robert	Kropiwnicki
Wokół wartości i zasad konstytucyjnych  ...........................................................  103

Maria	Kruk
Jak nie dookoła… to na przełaj lub fortelem, czyli kilka uwag o wybranych 
zjawiskach praktyki konstytucyjnej  ...................................................................  117

Anna	Młynarska-Sobaczewska
Wokół pojęcia momentu konstytucyjnego  .........................................................  133

Jędrzej	Pliszka
O potrzebie badań nad pojmowaniem państwa w konstytucji z 1997 roku  .......  143

Jacek	Sobczak
Tożsamość narodowa jako zagadnienie konstytucyjne  .....................................  165



8

Spis treści

Viktoria	Serzhanova,	Edyta	Krzysztofik
Zasada państwa prawa w polskim systemie prawnym oraz konsekwencje jej 
naruszenia w prawie Unii Europejskiej  .............................................................  175

Anna	Rytel-Warzocha,	Andrzej	Szmyt
Kilka uwag na tle aktualnych przemian konstytucyjnych w Polsce  ..................  187

Rozdział	II.	Prawa	człowieka	i	obywatela	
Anna	Frankiewicz-Bodynek

O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego i jego aksjologicznych 
podstawach .........................................................................................................  199

Leszek	Garlicki
Prawo do ochrony zdrowia na tle „prawa do życia” (uwagi o aktualnym orzecz-
nictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)  .........................................  211

Ewa	Golka-Jastrząb
Zależność pomiędzy prawem własności intelektualnej i prawami człowieka  ...  221

Mariusz	Jabłoński,	Krzysztof	Wygoda
Reforma ochrony danych osobowych ‒ konsekwencje ograniczonego stosowa-
nia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w sferze publiczno-prawnej 
(zagadnienia wybrane)  .......................................................................................  231

Sylwia	Jarosz-Żukowska
Sprawa nacjonalizacji przemysłu w Polsce przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka  .................................................................................................  247

Piotr	Kapusta
Godne a minimalne wynagrodzenie – uwagi na tle Konstytucji RP oraz standar-
dów prawa międzynarodowego  .........................................................................  257

Krzysztof	Kozłowski
Gwarancja prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej jako element instytu-
cji obywatelstwa Unii Europejskiej  ...................................................................  269

Jerzy	Oniszczuk
Prawa człowieka a ustawowe bezprawie. Opór jednostki – kryterium krzywdy  ..  279

Anna	Śledzińska-Simon
O cukierniku i o drukarzu, czyli o dwóch tradycjach praw człowieka  ..............  299

Jakub	Rzucidło,	Justyna	Węgrzyn
Wybrane problemy ochrony danych dotyczących zdrowia pacjenta w kontek-
ście ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz RODO  .........  313

Wiktor	Trybka
Gwarancje konstytucyjnego prawa do nauki w szkole niepublicznej  ...............  327



9

Spis treści

Ewa	Tuora-Schwierskott
Równouprawnienie kobiet w miejscu pracy w świetle regulacji prawa niemiec-
kiego i rozwiązań prawnych Unii Europejskiej  .................................................  337

Rozdział	III.	Normatywne	i	praktyczne	aspekty	funkcjonowania	
państwa	
Ryszard	Balicki

Demokracja w czasach Internetu  .......................................................................  347

Michał	Bartoszewicz
Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa  ....................................  355

Maciej	Berek
Rozpatrywanie przez Sejm dokumentów sprawozdawczych z działalności kon-
stytucyjnych organów państwowych  .................................................................  365

Krzysztof	Bramorski
Ocena skutków regulacji jako narzędzie poprawy jakości stanowienia prawa 
w Polsce  .............................................................................................................  375

Monika	Giżyńska
Kilka uwag dotyczących współczesnych wyborów i demokracji przedstawi-
cielskiej  ..............................................................................................................  385

Paulina	Glejt,	Piotr	Uziębło
Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie 
samorządowym  ..................................................................................................  393

Sebastian	Kubas
Zwolnij, profesorze – o społecznej doniosłości niespiesznej edukacji konstytu-
cyjnej  ..................................................................................................................  405

Paweł	Kuczma
Konsultacje społeczne jako instrument korporacjonizmu  .................................  413

Artur	Ławniczak
Dywagacje na temat zasady jedności władzy państwowej  ................................  427

Małgorzata	Masternak-Kubiak
Przesłanki zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycz-
nego  ....................................................................................................................  439

Krzysztof	Skotnicki
Kilka słów o i-votingu ........................................................................................  447

Artur	Trubalski
Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP z 1997 roku jako mechanizm zapewnie-
nia bezpieczeństwa państwa  ..............................................................................  455



10

Spis treści

Rozdział	IV.	Zagadnienia	władzy	sądowniczej	
Dariusz	Dudek

Spory kompetencyjne przed Trybunałem Konstytucyjnym ‒ konflikt w prawie 
czy prawo do konfliktu  ......................................................................................  467

Mirosław	Granat
La CEDH et les juges nationaux en Pologne  .....................................................  489

Lech	Jamróz
Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego  ...............................................  495

Justyna	Michalska
„Sprawa” – pojęcie definiowane w oparciu o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP  ......  505

Beata	Stępień-Załucka,	Mariusz	Załucki
Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w związku z potrzebą wykładni przepisów prawnospadkowych  ......................  511

Edyta	Tkaczyk
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego o odżyciu przepisów  ................................  525

Rozdział	V.	Konstytucyjno-prawne	problemy	państw	obcych	
Stanisław	Bożyk

System wyborczy a układ sił politycznych w parlamencie Nowej Zelandii  .....  535

Krystian	Complak
Artykuł 41 Konstytucji Meksyku (brzmienie, objaśnienia, znaczenie)  .............  545

Daniel	Dyjak
Kanton Jura – szwajcarska droga od konfliktu do konsensusu  ..........................  557

Krzysztof	Eckhardt
Mandat przedstawicielski a tzw. klauzula czechosłowacka (rozważania na tle 
przepisów Konstytucji Ukrainy)  ........................................................................  567

Magdalena	Frąckowiak,	Michał	Bernaczyk
Privacy, new technology and constitutional adjudication in the light of Antonin 
Scalia’s originalist interpretation  .......................................................................  583

Sabina	Grabowska
Prezydent Słowenii – regulacje spraw związanych z odpowiedzialnością kon-
stytucyjną głowy państwa  ..................................................................................  593

Radosław	Grabowski
Fakultatywne referendum zatwierdzające w procesie zmiany konstytucji 
w państwach europejskich. Forma partycypacji obywatelskiej czy instytucja 
fasadowa?  ...........................................................................................................  601



11

Spis treści

Marcin	Grzybowski,	Marian	Grzybowski
Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji a prowadzenie blogów wybor-
czych  ..................................................................................................................  609

Andrzej	Pogłódek
Procedura zmiany konstytucji republiki Federacji Rosyjskiej na przykładzie 
Republiki Sacha (Jakucja)  .................................................................................  621

Krzysztof	Urbaniak
Wybór spikera brytyjskiej Izby Gmin w świetle prawa, zwyczajów i praktyki 
parlamentarnej  ...................................................................................................  633

Noty o Autorach  .................................................................................................  645





Artur W. Preisner





15

Słowo wstępne 

Przygotowana publikacja ma specjalny charakter. Służąc pogłębianiu badań nad 
wieloma interesującymi zagadnieniami prawa konstytucyjnego (zarówno polskiego, jak 
i państw obcych), stanowi dowód pamięci o naszym zmarłym w 2017 roku koledze – 
Doktorze Arturze (Wojtku) Preisnerze.

Wojtek przez kilkadziesiąt lat był naszym kolegą i mentorem w Katedrze Prawa 
Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji, a potem także i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Swoim humorem i niepowtarzalnym podejściem, zarówno do 
życia, jak i do zgłębiania nauki prawa konstytucyjnego, motywował nas do podejmowa-
nia różnego rodzaju wyzwań i projektów badawczych. Jego inspiracja, a przede wszyst-
kim merytoryczna pomoc stanowiły fundament wielu konkretnych prac naukowych, 
które ukazały się na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat.

Wojtek angażował się także w liczne projekty o zasięgu ogólnokrajowym, i to nie 
tylko jako autor poszczególnych opracowań, ale również jako koordynator prac w ramach 
wieloosobowych zespołów badawczych. Działalność ta pozwoliła wielu osobom, które 
nie są związane z wrocławską Katedrą Prawa Konstytucyjnego, na bliższe poznanie 
i docenienie Jego umiejętności pogodzenia radości życia i merytorycznej pracy naukowej.

Po Jego śmierci wspólnie uznaliśmy, że najlepszym wyrazem podziękowania za 
Jego obecność wśród nas będzie przygotowanie publikacji, w której nie tylko my – ko-
leżanki i koledzy z wrocławskiej Katedry Prawa Konstytucyjnego – ale również wszyscy, 
którzy mieli okazję poznać Wojtka (w tym również studenci wypromowani przez Niego 
na magistrów), będą mogli oddać cześć Jego pamięci w formie, która wydaje się być 
najbardziej trafna i najlepiej związana z Jego życiem, czyli w ramach publikacji dedy-
kowanego Mu opracowania naukowego.

Przedstawiane Państwu opracowanie jest więc zbiorem kilkudziesięciu artykułów 
dotyczących szeregu zagadnień z szeroko rozumianego prawa konstytucyjnego. Wielo-
wątkowa problematyka wpisuje się niejako w zakres zainteresowań Wojtka, który nie 
ograniczał się do jednego wybranego problemu, ale starał się poznać i zrozumieć wiele 
nowych kwestii, mających wpływ na identyfikację zastanych pojęć i mechanizmów 
definiujących ustrój państwa, wolności i prawa człowieka, systemów rządów, procesów 
stanowienia prawa, czy wreszcie wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowania 
państwa, a w nim także i jednostki.

Mamy nadzieję, że publikacja ta pozwoli nam nie tylko na pogłębienie wiedzy 
z zakresu prawa konstytucyjnego, ale – przede wszystkim – pozostanie na zawsze wy-
razem pamięci środowiska polskich konstytucjonalistów o swoim Koledze – Doktorze 
Arturze Wojciechu Preisnerze.

Redaktorzy
Wrocław, marzec 2018 r.
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Ryszard Balicki
Uniwersytet Wrocławski

Małgorzata Masternak-Kubiak
Uniwersytet Wrocławski

Wspomnienie o Doktorze  
Arturze Wojciechu Preisnerze 

Artur Wojciech Preisner urodził się 4 września 1954 r. we Wrocławiu i z miejscem 
tym był emocjonalnie związany przez całe swoje życie. To właśnie we Wrocławiu ukoń-
czył szkołę podstawową, II Liceum Ogólnokształcące, a w 1979 r. także i studia admi-
nistracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po uzyskaniu tytułu magistra administracji podjął pracę w ówczesnym Zakładzie 
Prawa Państwowego Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych UWr na stanowisku asysten-
ta. Od początku swojej akademickiej aktywności na wrocławskiej uczelni pozostawał 
pod opieką naukową Pana profesora Kazimierza Działochy.

W 1989 r. obronił pracę doktorską poświęconą zagadnieniu podziału kompetencji 
ustawodawczych między federację a kraje związkowe w Konstytucji RFN. Promotorem 
rozprawy był prof. dr hab. Kazimierz Działocha, a recenzentami: prof. dr hab. Leszek 
Garlicki z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Paweł Sarnecki z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Po obronie dr A.W. Preisner podjął pracę jako adiunkt w Zakładzie Prawa Pań-
stwowego. Pracę na tym stanowisku kontynuował w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, 
która powstała po likwidacji Instytutu Nauk Prawno-Ustrojowych UWr i usamodziel-
nieniu się katedr.

Bogaty i różnorodny dorobek naukowy A.W. Preisnera koncentrował się wokół 
kilku tematów przewodnich, przewijających się od początku Jego kariery akademickiej. 
Do najwcześniejszych poszukiwań zaliczyć należy badania nad federalizmem niemieckim 
i związanym z tym podziałem kompetencji ustawodawczych między związek i kraje. 
Warto przy tym podkreślić, że temat ten był jednak obecny także i w późniejszej twórczo-
ści dra Preisnera. Federalizmowi Republiki Federalnej Niemiec, oprócz swej dysertacji 
doktorskiej, poświęcił dr Preisner także kilka artykułów w latach późniejszych. Były to 
prace: Założenia federalnego podziału kompetencji legislacyjnych w RFN ([w:] J. Jeżewski 
(red.), Studia i rozprawy, Wrocław 1991); Interpretacja zasady państwa związkowego 
w praktyce ustrojowej Republiki Federalnej Niemiec ([w:] „Acta Universitatis Wratisla-
viensis” 1992, Seria Prawo, Tom 200); Podział kompetencji ustawodawczych w państwach 
federalnych: tendencje rozwojowe ([w:] K. Działocha (red.), Problemy tworzenia prawa 
w państwie demokratycznym, Wrocław 1993); oraz Geneza i przesłanki ustanowienia 
zasady państwa federalnego w bońskiej konstytucji z 1949 r. ([w:] R.M. Czarny, K. Spry-
szak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań: księga jubileuszowa 



18

Ryszard Balicki, Małgorzata Masternak-Kubiak

Profesora Jerzego Jaskierni. Tom 5: Integracja europejska i stosunki międzynarodowe, 
Toruń 2012). Swoistym uzupełnieniem tego nurtu twórczości była też praca poświęcona 
federalizmowi szwajcarskiemu: Zasada federalizmu w pracach nad reformą Konstytucji 
Związkowej Konfederacji Szwajcarskiej ([w:] A. Patrzałek (red.), Wybrane problemy kon-
stytucjonalizmu państw rozwiniętych i rozwijających się, Wrocław 1985).

Drugim obszarem działalności badawczej była szeroko pojmowana problematyka 
źródeł prawa i najwyższej mocy prawnej Konstytucji RP oraz zagadnienia jej bezpo-
średniego stosowania. Do podstawowych pozycji literatury naukowej w tym obszarze 
należy m.in. monografia Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą za-
sadniczą w projektach Konstytucji RP, Wrocław 1995, współredagowana z Panem prof. 
K. Działochą, a także artykuł Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu 
Konstytucji RP (opublikowany w monografii: L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje. Profesorowi Kazi-
mierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2003; 
zamieszczony także w niniejszej Księdze).

Kolejnym obszarem badawczym, który zainteresował dra A.W. Preisnera, był pol-
ski parlamentaryzm, w tym przede wszystkim organizacja i funkcjonowanie Sejmu oraz 
zagadnienia procesu ustawodawczego. W tym nurcie na szczególną uwagę zasługuje, 
ciesząca się bardzo dobrą opinią, monografia przygotowana pod redakcją A.W. Preisnera 
Słownik wiedzy o Sejmie, trzykrotnie wydawana przez Wydawnictwo Sejmowe. Ważną 
publikacją z tego zakresu było także studium poświęcone sejmowej procedurze ustawo-
dawczej, zatytułowane Pierwsze, drugie i trzecie czytanie, zamieszczone w pracy pod 
redakcją J. Trzcińskiego, Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, 
Warszawa 1994. Po wielu latach (i wielu zmianach prawnych) dr Preisner powróci do tych 
rozważań i opublikuje prace dotyczące ogłaszania aktów normatywnych: Podstawy praw-
ne i praktyka ogłaszania aktów normatywnych ([w:] A. Szmyt (red.), Konstytucyjny system 
źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005); Ogłaszanie aktów normatywnych: wybrane 
zagadnienia (wspólnie z Ryszardem Balickim, [w:] A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal (red.), 
Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej: w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 
1997 roku, Szczecin 2013) oraz The promulgation of normative acts: the legal basis and 
practice (“Globalization, the State and the Individual” 2015, nr 4).

Na szczególną uwagę zasługują także prace dra A.W. Preisnera poświęcone tema-
tyce praw i wolności jednostki. Z prof. B. Banaszakiem był współredaktorem fundamen-
talnej monografii Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, wydanej przez wy-
dawnictwo C.H. Beck (Warszawa 2002) oraz autorem wielu innych publikacji z tego 
zakresu, w tym artykułu Prawo do ochrony życia i do zachowania naturalnej integral-
ności psychofizycznej człowieka (opublikowany [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności 
i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006). Swoistym zwień-
czeniem tych rozważań stał się artykuł Paternalizm a wolność (opublikowany w mono-
grafii: M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Aktualne wyzwania ochrony wolności 
i praw jednostki: prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogu-
sławowi Banaszakowi, Wrocław 2014).
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Należy podkreślić, że w ostatnich latach Jego badania naukowe koncentrowały się 
wokół zagadnień wpływu nowych technologii na prawa i wolności jednostki, a także 
oddziaływania mediów społecznościowych na funkcjonowanie demokracji. Podejmował 
także rozważania na temat wpływu Internetu na prawo oraz – wraz z doktorem Ryszar-
dem Balickim ‒ prowadził badania nad zagadnieniem e-votingu, czyli zasadnością 
i problemami związanymi z elektronicznym oddawaniem głosu w wyborach. Ten obszar 
prowadzonych badań zaowocował wieloma ważnymi pracami, począwszy od Jego pierw-
szego opracowania poświęconego powstającym powiązaniom Internetu i prawa (Prawo 
a Internet: kilka uwag wstępnych, [w:] J. Trzciński, B. Banaszak (red.), Studia nad prawem 
konstytucyjnym dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze, Wrocław 1997), 
poprzez rozważania o możliwości głosowań za pomocą Internetu, aż do namysłu nad 
wpływem technologii na współczesną demokrację (artykuł napisany wspólnie z Anną 
Młynarską-Sobaczewską, Rozwój technologiczny a przyszłość demokracji, [w:] D. Gi-
zicka, W. Gizicki (red.), Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności: 
aspekty kulturowe i społeczne, Toruń 2008).

Wspominając dra A.W. Preisnera, nie można nie wspomnieć o Jego pracy organi-
zacyjno-badawczej, a zwłaszcza o szczególnym zaangażowaniu w prowadzenie grantów 
badawczych. Przejawiał w tej materii niespotykany talent. Warto w tym miejscu podnieść, 
że Pan dr A. Preisner odpowiadał od strony organizacyjnej za realizację dwóch najwięk-
szych projektów naukowych obejmujących całe środowisko polskich konstytucjonalistów. 
Chodzi o kierowane przez Pana prof. K. Działochę, pod auspicjami Polskiego Towarzystwa 
Prawa Konstytucyjnego, projekty: „Podstawowe dylematy teoretyczne nowej Konstytucji 
RP” oraz „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP”. Pierwszy z tych projektów 
odegrał istotną rolę w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w pro-
cesie poszukiwania modelu nowej Konstytucji RP. Natomiast wykonanie drugiego pro-
blemu badawczego uznane zostało przez Komitet Nauk Prawnych PAN za największe 
osiągnięcie polskiej nauki prawa konstytucyjnego po 1945 r. Efektem prowadzonych 
badań nad problemami stosowania Konstytucji było wydanie przez Wydawnictwo Sej-
mowe 9 tomów monografii tematycznych, a Pan dr A.W. Preisner był ‒ wspólnie z Panem 
prof. K. Działochą ‒ redaktorem niezwykle ważnej dla polskiego konstytucjonalizmu 
serii „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP”. Należy także wspomnieć o za-
rządzaniu przez dra Preisnera, w latach 1999‒2000, projektem Komitetu Badań Nauko-
wych, prowadzonym merytorycznie przez Pana prof. Janusza Trzcińskiego, a poświęco-
nym skardze konstytucyjnej. Były to pionierskie badania nad nową wówczas w Polsce 
instytucją konstytucyjną, służącą ochronie praw i wolności człowieka. To właśnie ta 
praca stanowiła początek dyskusji o kształcie, miejscu i znaczeniu instytucji skargi kon-
stytucyjnej, w szczególności w tych zakresach tematycznych, gdzie Trybunał Konstytu-
cyjny nie przesądził jeszcze o kierunku praktyki, np. w sprawie podstaw skargi konsty-
tucyjnej. Pan dr A.W Preisner latach 2008‒2010 zarządzał też projektem badawczym 
przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki: pt. „Prawowitość władzy państwowej”, 
prowadzonym przez prof. Małgorzatę Masternak-Kubiak. W ramach prac związanych 
z tym projektem Pan dr A.W. Preisner był nie tylko osobą koordynującą prace nad tym 
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zbiorowym przedsięwzięciem, ale był też współautorem realizowanej w jego ramach 
koncepcji badawczej. Zakładała ona falsyfikację założenia, że władza w państwie musi 
korzystać z atrybutu prawowitości, rozumianej jako przekonanie rządzonych o prawie 
podmiotu władzy do działań władczych.

W ostatnich latach, od 2012 do 2015 roku, dr A.W. Preisner współzarządzał ‒ wraz 
z dr. R. Balickim ‒ projektem „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, w ramach któ-
rego Uniwersytet Wrocławski przygotował multimedialne podręczniki z przedmiotów 
humanistycznych. Projekt ten był realizowany w ramach umowy partnerskiej na zlecenie 
Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN, a w prace merytoryczne po stronie UWr zaangażo-
wanych było prawie 100 osób. Prace te miały fundamentalny charakter i były odpowie-
dzią na dokonującą się w Polsce, w tym również w krajowej edukacji, rewolucję cyfrową. 
W efekcie zrealizowanych działań UWr udostępnił szkołom 20 e-podręczników realizu-
jących materiał programu nauczania dla – ówczesnego – II, III i IV etapu edukacyjnego 
(czyli klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) do nauki 
języka polskiego, historii i społeczeństwa, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Przy-
gotowane e-podręczniki, wraz z materiałami dodatkowymi, zostały bezpłatnie udostęp-
nione na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl.

Oprócz pracy naukowo-badawczej Pan dr A.W. Preisner prowadził także zajęcia 
dydaktyczne – ćwiczenia, wykłady i seminaria z prawa konstytucyjnego i praw człowie-
ka. Był współautorem (z prof. B. Banaszakiem) podręcznika Prawo konstytucyjne. 
Wprowadzenie (wydanego trzykrotnie: Wrocław 1992, 1993 i 1996). W okresie dokonu-
jącej się transformacji ustrojowej w Polsce była to bardzo cenna pomoc dydaktyczna, 
traktująca o podstawowych zasadach i instytucjach ustroju państwa oraz stanowiąca 
ważne wprowadzenie do nauki o prawach człowieka.

Pan dr A.W. Preisner był niezwykle lubianym dydaktykiem – nadzwyczaj wyro-
zumiałym i cierpliwym. Bardzo pomagał seminarzystom w pisaniu prac dyplomowych 
– aktywnie współpracował przy tworzeniu koncepcji pracy, dostarczał potrzebną litera-
turę. Do końca życia, o ile tylko był na siłach, utrzymywał ‒ nawet jeżeli mogła to być 
już wyłącznie droga elektroniczna ‒ kontakty ze swoimi studentami.

Trzeba też wspomnieć o tym, że Pan dr A.W. Preisner okazywał bezinteresowną 
koleżeńską pomoc kolegom z Katedry i doktorantom w prowadzeniu przez nich badań 
naukowych. W czasach, gdy nie było jeszcze formalnie w przewodzie doktorskim insty-
tucji promotora pomocniczego, On taką rolę już pełnił. Jego koncepcje i konstruktywne 
sugestie, szczególnie co do formy ujęcia tematu i nakreślenia hipotez badawczych, ale 
także i samej struktury pracy, były zazwyczaj w pełni akceptowane przez promotorów 
i doktorantów i w konsekwencji przyczyniały się do podniesienia merytorycznej jakości 
przygotowywanych dysertacji. Można by wskazać wiele prac doktorskich, na których 
ostatecznym kształcie to właśnie dr Artur Wojciech Preisner odcisnął swoje niepoślednie 
piętno koncepcyjne.

Ukazanie sylwetki dra A.W. Preisnera byłoby niepełne bez uwzględnienia Jego 
działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału i Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielo-
krotnie był sekretarzem komisji rekrutacyjnych i uczestniczył w procesie naboru 
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studentów. W latach 1997‒2001 był pełnomocnikiem Dziekana do spraw komputeryza-
cji biblioteki wydziałowej. Nadzorował wówczas prace nad utworzeniem elektroniczne-
go katalogu księgozbioru i wprowadzeniem go do systemu Biblioteki Narodowej. Inicjo-
wał i wspierał starania kierownictwa biblioteki o uzyskanie najnowszego sprzętu 
komputerowego. Miał istotny wkład w budowę i urządzenie nowej biblioteki i czytelni 
wydziałowej, które do dzisiaj służą całej społeczności Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii.

Na koniec warto wyjaśnić jeszcze jedną kwestię – Jego imienia. Oficjalnie nosił 
imię Artur, jednak zarówno w domu, jak i dla przyjaciół w Katedrze oraz w środowisku 
konstytucjonalistów zawsze był Wojtkiem. Dla wielu było nawet zaskoczeniem, że Woj-
tek to jednak Artur… Dlatego w niniejszym opracowaniu używamy obu tych imion.

W Zmarłym straciliśmy wspaniałego pracownika, kolegę i – przede wszystkim 
‒ przyjaciela. Był osobą bardzo oddaną pracy naukowo-dydaktycznej. Jego otwartość 
na nowe wyzwania badawcze, entuzjazm oraz przyczynianie się do budowania więzi 
w zespole stymulowały pracowników i doktorantów do realizacji zadań naukowych. 
Z wdzięcznością przyjmowali Jego życzliwe zainteresowanie i wsparcie na trudnej dro-
dze naukowego rozwoju. Był Osobą, która tworzyła emocjonalny klimat Katedry. Miał 
swój styl, zawsze był elegancki i szarmancki. Trudno o Kimś takim pisać „był”, dla nas 
zawsze będzie obecny.

Żegnaj Wojtku, do zobaczenia…
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Dookoła Wojtek.  
Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu  

Konstytucji RP*

Pojęcie stosowania prawa jest w polskiej doktrynie konstytucyjnej używane w różnych 
znaczeniach. Najczęściej chyba powoływane jest rozumienie tego terminu prezentowane 
w pracach J. Wróblewskiego. Zgodnie z nim stosowanie prawa jest aktywnością „polega-
jącą na: a) wiążącym ustalaniu praw lub obowiązków osób lub stanu prawnego w decyzji 
stosowania prawa lub b) wykorzystywaniu kompetencji do działań polegających na wyda-
niu określonego rodzaju decyzji lub c) wykonywaniu uprawnień i spełnianiu obowiązków 
nałożonych przez reguły prawne”1 (do kręgu podmiotów stosujących prawo zaliczyć by 
trzeba w tym ostatnim przypadku nie tylko organy państwa, ale i organy osób prawnych 
oraz osoby prywatne). W wypowiedziach doktrynalnych – w każdym razie tych, które 
nakierowane są na akcentowanie roli ustawy zasadniczej jako aktu prawnego – powyższe 
pojmowanie stosowania prawa zawężane jest do stosowania samoistnego (bezpośredniego), 
tj. do procesu ustalania konsekwencji prawnych z faktów uznanych za udowodnione2.

Bezpośrednie stosowanie konstytucji – mimo nieprecyzyjności tego sformułowania 
– jest instytucją o dużym znaczeniu. Szczególnie doniosłą rolę – jak się wydaje – pełni w sys-
temach prawnych wychodzących z reżimu totalitarnego. Można zauważyć, że ustawy zasad-
nicze państw Europy Środkowej i Wschodniej zawierają bardziej lub mniej rozbudowane 
regulacje dotyczące stosowania ustawy zasadniczej przede wszystkim przez sądy3. Jest to też 
chyba nieodzowna konsekwencja procesu określanego jako konstytucjonalizacja prawa4.

Zanim ustrojodawca wyraźnie przesądził o takiej możliwości w tekście aktualnie 
obowiązującej Konstytucji RP, możliwość sądowego stosowania ustawy zasadniczej była 

 * Tekst ukazał się pierwotnie [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 230‒245.
 1 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 8.
 2 Tak np. K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie konstytucji PRL przez sądy, „Studia Prawnicze” 
1988, nr 4, s. 3 i n.; idem, Bezpośrednie stosowanie konstytucji de lege ferenda, [w:] M. Mazurkiewicz (red.), 
Studia z zakresu polityki finansowej i prawa finansowego. Tom poświęcony prof. Krystynie Jandy-Jendrośko-
wej, Acta UWr Prawo 1992, nr 189, s. 7, gdzie zauważa, że „stosowanie konstytucji we właściwym, wąskim 
tego słowa znaczeniu, polega na wydawaniu aktów indywidualnych i konkretnych bezpośrednio i wyłącznie 
na podstawie normy konstytucji, tzn. bez potrzeby jej rozwinięcia i konkretyzacji w drodze ustawy zwykłej”.
 3 Zob. W. Sokolewicz, The New Role of the Constitution in the Post-socialist States of Central and 
Southeast Europe, [w:] K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz (red.), Ten Years of the Democratic Consti-
tutionalism in Central and Eastern Europe, Lublin 2001, s. 36 i n.
 4 Por. J. Limbach, „Promieniowanie” konstytucji na prawo prywatne, „Kwartalnik Prawa Pry-
watnego” 1999, nr 3, s. 405 i n.
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przedmiotem badań już na gruncie Konstytucji lipcowej. Idea, w której konstytucja nie jest 
tylko zbiorem politycznych deklaracji, lecz również obowiązującym prawem, nie była może 
powszechna, ale z pewnością obecna. W toczonych wówczas dysputach posługiwano się 
różnorodnymi określeniami, np. „stosowanie bezpośrednie”, „stosowanie samoistne”, „współ-
stosowanie konstytucji” czy „bezpośrednie obowiązywanie konstytucji”5. W poglądach na 
charakter konstytucji, wypowiadanych w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego, pod-
kreślano zdecydowanie jej funkcję prawną, normatywny charakter jej postanowień, a w kon-
sekwencji potrzebę stosowania konstytucji „w obrocie prawnym”, w tym także w stosunkach 
organ państwa-jednostka. Klasyczny poniekąd pogląd o normatywności ustawy zasadniczej 
prezentował S. Rozmaryn w swej monografii o konstytucji, wskazując jednak na szczegól-
ny charakter pewnych przepisów konstytucyjnych, co może przemawiać – z uwagi na 
sposób ich sformułowania lub szczególną materię przez nie ujmowaną – za odrzuceniem 
znaczenia normatywnego określonych jej fragmentów bądź za przyznaniem im takiego 
znaczenia tylko w ograniczonym stopniu6. Jeszcze bardziej zdecydowane stanowisko w tej 
materii zajmował J. Trzciński, wyciągający najdalej chyba idące w tamtym okresie konse-
kwencje z założenia o normatywnym znaczeniu sformułowań konstytucyjnych7.

Zagadnienie obowiązywania i stosowania norm konstytucyjnych znajdowało się 
również stale w centrum uwagi Dostojnego Jubilata. Wystarczy wspomnieć Jego prace 
odnoszące się bezpośrednio do tej tematyki8 czy liczne opracowania poruszające kwestię 
źródeł prawa9.

 5 S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL, Warszawa, I wyd. 1961, II wyd. 1967. Trzeba 
jednak zauważyć, że wiele poglądów tego autora budziło wątpliwości wśród specjalistów prawa konstytucyjne-
go. Nie zadowalały m.in. stwierdzenia odnoszące się do samoistnego i bezpośredniego stosowania przepisów 
ustawy zasadniczej, bez uwzględnienia potrzeby stworzenia większej liczby gwarancji norm konstytucyjnych.
 6 Podobne stanowisko zajmowali np. A. Burda, Niektóre zagadnienia treści i stosowania Konstytucji 
PRL, „Studia Prawnicze” 1966, nr 13, s. 32 i n.; W. Zakrzewski, Konstytucja państwa a konstytucja społe-
cze1istwa, „Państwo i Prawo” 1969, z. 11.
 7 J. Trzciński, Funkcja prawna konstytucji socjalistycznej, Wrocław 1978 (wyd. 2 – 1988); idem, 
Konstytucja jako akt prawotwórczy, [w:] K. Działocha (red.) Konstytucyjny model tworzenia prawa w PRL, 
Acta UWr. 1981, Prawo XCIV, s. 64 i n. Zbliżone stanowisko, tj. uznanie, że o ile w konstytucji znajdzie się 
wystarczająco konkretną normę, może ona służyć do samodzielnego wyznaczenia postępowania także 
w sferze „szczególnej właściwości ustawodawczej” (czyli uważanej za dziedzinę objętą wyłącznością usta-
wy, gdzie miała pełnić ona rolę „aktu transformacyjnego” między zasadami określonymi w konstytucji 
a praktyką społeczną), przyjmował P. Sarnecki, Stosowanie Konstytucji PRL w orzecznictwie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, „Studia Prawnicze” 1988, nr 3, s. 58‒59.
 8 Np. Application of the Constitution of the Polis/z People’s Republic during the 30 Years of its Validity, 
[w:] K. Działocha, A. Patrzałek (red.), Konstytucja PRL po 30 latach obowiązywania w świetle doświadczeń 
konstytucjonalizmu europejskiego, Wrocław 1983, s. 19 i n.; Stosowanie Konstytucji PRL, Acta Universitatis 
Nicolai Copernici, Prawo XXIV, 1985, s. 17 i n.; Bezpośrednie stosowanie konstytucji PRL..., s. 3 i n.; Bez-
pośrednie stosowanie konstytucji de lege ferenda..., s. 7 i n.; Bezpośrednie stosowanie podstawowych praw 
jednostki (w związku z projektem Karty Praw i Wolności), [w:] J. Błeszyński, J. Rajski, M. Safjan, E. Skow-
rońska (red.), Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza 
Dybowskiego, „Studia Iuridica” 1994, nr 21, s. 35 i n.; Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji w dzie-
dzinie wolności i praw obywateli, [w:] B. Oliwa-Radzikowska (red.), Obywatel – jego wolności i prawa. 
Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10.lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Łódź 1998, s. 26 i n.
 9 Uzasadniając zaś wybór tematyki opracowania do księgi Jemu poświęconej, nie można też pominąć 
działalności K. Działochy jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego i związanych z tym Jego zainteresowań 
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Wspomnianych autorów interesowała przede wszystkim „możliwość samoistnego 
stosowania konstytucji przez organy państwa, a zwłaszcza przez sądy w stosunkach, 
gdzie obywatel jest co najmniej jednym z podmiotów (...) sytuacje, w których sąd stoso-
wałby samoistnie, bez powoływania się na ustawę, normę konstytucyjną (najczęściej 
dotyczącą praw i wolności) dla rozstrzygnięcia określonej sprawy”10. Odpowiednio do 
wyróżnianych w literaturze form bezpośredniego stosowania konstytucji11 wykazywano, 
że sądy wielokrotnie posługiwały się konstytucją jako podstawą orzekania lub jako 
przesłanką interpretacyjną w procesie wykładni ustaw zwykłych12.

Pod rządami Konstytucji z 1952 r., z wynikającej z niej zasady niezawisłości sędziów 
i ich podległości ustawom, ustalono w doktrynie i w judykaturze dwie reguły odnoszące 
się do stosowania postanowień konstytucji przez sądy. W myśl pierwszej, z wyrażenia 
„podległość ustawom” wnioskowano o wykluczeniu przez ustrojodawcę możliwości 
orzekania przez nie w sposób władczy o niekonstytucyjności ustaw. Według drugiej na-
tomiast, niesporne było uprawnienie sądów do sprawowania kontroli zgodności aktów 
prawnych niższego rzędu z konstytucją13 i ustawami (dekretami z mocą ustawy, umowa-
mi międzynarodowymi)14. Przyjęto więc, że z treści art. 62 („sędziowie są niezawiśli 
i podlegają tylko ustawom”) wynika uprawnienie sądów do samodzielnej – przy rozpa-
trywaniu konkretnych spraw cywilnych czy karnych – kontroli i oceny konstytucyjności 
i legalności aktów podustawowych, a w konsekwencji powinność odmowy zastosowania 
niezgodnego z przepisem wyższej rangi podustawowego przepisu normatywnego15.

Po wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego instytucji Trybunału Konsty-
tucyjnego powyższe stanowisko było kwestionowane tylko sporadycznie16, większość 

problematyką sądownictwa konstytucyjnego, a także czynnego udziału w pracach stałej podkomisji zagad-
nień systemu źródeł prawa Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
 10 J. Trzciński, Funkcja prawna..., s. 98.
 11 Stosowanie samoistne, czyli oparcie rozstrzygnięcia o normę konstytucyjną lub o określoną 
grupę norm, wśród których norma wyprowadzona z konstytucji stanowi istotną przesłankę rozstrzy-
gnięcia, oraz stosowanie niesamoistne, polegające na posłużeniu się przez sąd konstytucją jako dyrek-
tywą interpretacyjną w procesie wykładni norm pozakonstytucyjnych. Por. K. Działocha, Bezpośrednie 
stosowanie konstytucji PRL..., s. 31; J. Trzciński, Funkcja prawna..., s. 98.
 12 Zob. K.  Działocha, Bezpośrednie stosowanie konstytucji PRL..., s. 18 i n.
 13 W piśmiennictwie pojawiały się jednak wątpliwości co do tego, czy sąd orzekający może badać 
zgodność aktu wykonawczego z konstytucją – por. przykładowo K. Kolasiński, Abstrakcyjna i konkretna 
kontrola aktów normatywnych w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygających pytania praw-
ne, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, 
Warszawa 1996, s. 124‒125.
 14 Por. np. Z. Resich, Nauka o organach ochrony prawnej, Warszawa 1973, s. 35; L. Garlicki, Trybunał 
Konstytucyjny a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo” 1986, z. 2, s. 40; Z. Cze-
szejko-Sochacki, Trybunał Konstytucyjny PRL, Warszawa 1986, s. 127; Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo 
konstytucyjne, Warszawa 1987, s. 532.
 15 Tak też w uzasadnieniu do uchwały 7 sędziów SN z 12.06.1972 r. (III CZP 47170; OSNC 1973, nr 1, 
poz. 2): „Jeżeli przepis aktu wykonawczego jest sprzeczny z ustawą lub wykracza poza ustawowe upoważ-
nienie, na podstawie którego został wydany, to sądy powszechne nie mogą go stosować”.
 16 Ustalone w doktrynie i orzecznictwie stanowisko zakwestionował – uznając, że w związku z powo-
łaniem TK wcześniejsze poglądy wymagają weryfikacji – J. Trzciński, Glosa I do uchwały SN z 9 IX 1986 r. 
III AZP 4186, „Państwo i Prawo” 1987, z. 10, s. 177-180.
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przedstawicieli doktryny pozostawała na poprzednich stanowiskach17. Gdy idzie zatem 
o kontrolę aktów podustawowych, z obowiązujących przepisów wynikały dwa zasadni-
cze mechanizmy badania zgodności norm prawnych: w toku stosowania prawa przez 
właściwe sądowe organy orzekające oraz przez specjalny organ kontroli konstytucyjno-
ści prawa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Trybunał posiadał kompetencję do uchy-
lania – ze skutkiem generalnym – niekonstytucyjnych aktów podstawowych, sądy nato-
miast – stosownie do związania ich tylko ustawami – zachowywały prawo odmowy 
stosowania takich aktów w rozpoznawanych sprawach. Przy czym incydentalny charak-
ter badania w toku postępowania sądowego konstytucyjności i legalności normy prawnej, 
która w konkretnym przypadku stanowiła podstawę rozstrzygnięcia sprawy, miał na celu 
nie tylko ukształtowanie prawidłowej wykładni normy prawnej przed jej zastosowaniem 
w orzeczeniu, ale także kontrolę prawidłowości działania prawodawczego organów 
uprawnionych do stanowienia norm powszechnie obowiązujących oraz wyeliminowanie 
z obrotu prawnego norm niezgodnych z ustawą lub konstytucją18.

Zagadnienie funkcjonowania konstytucji w obrocie prawnym oraz dylematy dok-
tryny i judykatury z tym związane miały zostać ostatecznie rozstrzygnięte w 1997 r. przez 
ustrojodawcę. W tekście konstytucji podkreślono zarówno prymat ustawy zasadniczej 
w systemie źródeł prawa (art. 8 ust. 1 „Konstytucja jest najwyższym prawem RP”), jak 
i jej charakter jako aktu prawnego, aktu zawierającego normy prawne, które mogą służyć 
za podstawę rozstrzygnięcia w każdej decyzji stosowania prawa (art. 8 ust. 2 – „Przepisy 
Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”). Konsekwen-
cją takiego normatywnego charakteru postanowień konstytucji jest z jednej strony – przy 
przyjęciu szerszego znaczenia terminu „stosowanie prawa”, ujmowanego jako korzystanie 
przez określone podmioty z kompetencji przyznanych im przez prawo19 – jej stosowanie 
przez organy stanowiące prawo (zarówno legislatywy, jak i egzekutywy), z drugiej zaś – 
przez organy administracji publicznej, a przede wszystkim przez sądy, które z ustawy 
zasadniczej mają czynić podstawę rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych.

Postanowienia art. 8 ust. 2 Konstytucji są nowością konstytucyjną – w żadnej z po-
przednich polskich konstytucji nie było przepisu podobnej treści. Jego wcześniejszy brak 
nie przeszkadzał jednak ani doktrynie, ani judykaturze formułować tezy o bezpośredniej 

 17 Zob. np. L. Garlicki, Władza sądownicza a nowa konstytucja, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 1‒2, 
s. 14‒15; idem, Trybunał Konstytucyjny a rola sądów w obronie konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo” 
1986, z. 2, s. 27 i n.; A. Gwiżdż, Glosa II do uchwały SN z 9 IX 1986 r. AZP 4186, „Państwo i Prawo” 1987, 
z. 10, s. 181‒183; A. Kabat, Pytania prawne do Trybuna/u Konstytucyjnego, Białystok 1995, s. 135; A. Zie-
liński, Glosa do wyroku SN z 28 IX 1994 r. I PRN 61194, „Przegląd Sądowy” 1995, nr 7/8, s. 138‒141. Tak 
również SN w uchwale z 9.09.1986 r. (III AZP 4/86; OSNC 1987, nr 10, poz. 147), zauważając, że „przed 
wejściem w życie przepisów o Trybunale Konstytucyjnym w judykaturze i w doktrynie zgodnie uznawano, 
że sądy są uprawnione do samodzielnej oceny, czy akt normatywny niższego rzędu niż ustawa (dekret) jest 
zgodny z ustawą (i z Konstytucją) i w razie stwierdzenia niezgodności – do odmowy jego zastosowania 
w rozstrzyganej sprawie. Nie ma podstaw do przyjęcia, że obecnie sądy pozbawione zostały tego uprawnie-
nia. Wynika ono bowiem wprost z Konstytucji”.
 18 A. Józefowicz, Uprawnienia sądów w zakresie badania zgodności prawa, „Państwo i Prawo” 1990, 
z. 1, s. 74.
 19 Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 213 i n.; S. Wronkowska, 
W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Państwo i Prawo” 2001, z. 9, s. 7 i n.
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stosowalności przynajmniej niektórych przepisów konstytucyjnych. Zamieszczenie w tek-
ście ustawy zasadniczej przepisu nakazującego jej bezpośrednie stosowanie zdecydowanie 
jest celowe, ponieważ zarówno jednoznacznie wyklucza tezę, jakoby konstytucja nie mia-
ła charakteru normatywnego, jak i tezę, jakoby przepisy konstytucji były adresowane 
tylko do ustawodawcy.

Wprowadzenie do ustawy zasadniczej instytucji bezpośredniego stosowania jej 
przepisów nie zlikwidowało jednak wszystkich spornych kwestii. Jedną z nich jest ustale-
nie zakresu tego stosowania. Z art. 8 ust. 2 wynika, że jest ono wyłączone, jeżeli sama 
konstytucja tak stanowi. „Stanowienie inaczej” należy w tym kontekście odczytywać jako 
ustanowienie zakazu. „Bezpośrednie stosowanie” jest bowiem regułą, a wspomniane 
„stanowienie inaczej” – wyjątkiem. Wyjątkiem, który powinno się interpretować raczej 
zawężająco. W tekście ustawy zasadniczej trudno jest doszukać się postanowień wprost 
wyłączających bezpośrednie stosowanie jej regulacji. Jedyną chyba wskazówką w tym 
względzie jest przepis art. 81. Tymczasem w literaturze podnosi się najczęściej, że nie ma 
wątpliwości, iż „w tych przypadkach, w których Konstytucja wyraźnie upoważnia parla-
ment do wydania ustawy rozwijającej jej postanowienia, nie może być mowy o powoły-
waniu się w rozstrzygnięciu bezpośrednio na przepis konstytucyjny”20. Spod takiego sto-
sowania wyłącza się również postanowienia konstytucji zawierające klauzule generalne21.

Nie wydaje się więc właściwy pogląd o małej użyteczności rozróżnienia na bez-
pośrednie i pośrednie stosowanie przepisów22. Sposób sformułowania treści art. 8 ust. 2 
wskazuje raczej, że ustrojodawca dopuszczał i przewidywał takie sytuacje, które są czym 
innym niż bezpośrednim stosowaniem konstytucji23. „Stosowanie pośrednie” jest bowiem 
i pojęciowo szersze, i jakościowo inne, nie jest kwalifikacją faktów prawnych, lecz peł-
ni rolę porządkującą lub kontrolną.

W odniesieniu do stosowania konstytucji w wąskim („właściwym”24) znaczeniu, 
tj. stosowania sądowego, w literaturze można spotkać poglądy ścieśniające zakres apli-
kacji omawianej wytycznej konstytucyjnej do sytuacji istnienia luki w prawie oraz do 
możliwości wystąpienia przez sąd orzekający do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem 
prawnym. Inaczej mówiąc, bezpośrednie stosowanie konstytucji może mieć miejsce 
jedynie pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch przesłanek: „a) norma konstytucyj-
na jest na tyle konkretna i jednoznaczna, że technicznie możliwe jest oparcie na niej 
rozstrzygnięcia; b) brak jest w danej dziedzinie przepisów ustawowych, które też wy-
magają zastosowania”25.

 20 Tak J. Kaczor, Z problematyki klauzul generalnych w Konstytucji RP, [w:] A. Bator (red.), Z zagad-
nień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, Wrocław 1999, s. 171. Jest to powołanie przykładowe – pogląd ten 
podziela przeważająca część doktryny nie tylko prawa konstytucyjnego.
 21 Por. T. Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988, s. 139.
 22 Zob. P. Tuleja, Głos w dyskusji, [w:] Konstytucja RP w praktyce. Konferencja naukowa, opr. Biuro 
RPO, Warszawa 1999, s. 41.
 23 Szerzej na ten temat, patrz A. Bator, Prawo w konstytucji czy konstytucja prawa – w związku 
z art. 8 Konstytucji RP, [w:] A. Bator (red.), op. cit., s. 50 i  n.
 24 Tak K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie konstytucji de lege ferenda..., s. 7.
 25 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji. Tezy referatu, [w:] Konstytucja RP w praktyce. 
Konferencja naukowa, opr. Biuro RPO, Warszawa 1999, s. 16. Trzecią przesłankę wskazywaną przez tego 
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Warto się zastanowić nad znaczeniem obu tych przesłanek. Moim zdaniem są one 
bowiem reliktem, pozostałością wcześniejszej interpretacji roli konstytucji w systemie 
prawnym oraz wynikiem uproszczenia zasady „sędzia jest ustami ustawy”.

Co do przesłanki wymienionej jako a) trzeba zauważyć, że przy konstruowaniu 
normy indywidualno-konkretnej (a tak rozumiem bezpośrednie stosowanie), niezbędne 
jest rozwiązanie problemów dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim ustalenia, jakie 
teksty prawne obowiązują, a także ustalenia treści normy obowiązującej. Wymaga to 
więc egzegezy tekstu obowiązującego. W polskiej literaturze konstytucyjnej pokutuje 
jednak w dalszym ciągu pogląd, będący chyba jeszcze skutkiem uchwały Izby Cywilnej 
Sądu Najwyższego z 12.02.1955 r., w której stwierdzono, że „normy konstytucyjne kon-
stytuują podstawowe zasady prawne, stanowią zrąb nadbudowy prawnej, nie nadający 
się z reguły bezpośrednio do praktycznego stosowania w codziennym życiu społeczeń-
stwa bez rozwinięcia w ustawach i innych aktach normatywnych”26. A zatem, że jedną 
z podstawowych przeszkód w bezpośrednim stosowaniu konstytucji jest ogólnikowość 
i niejasność jej postanowień. Tymczasem niejasność tekstu prawnego (konstytucji), ro-
zumiana jako jej nieostrość i ogólnikowość, nie może być przesłanką jego pominięcia 
przy konstruowaniu podstawy orzeczenia w sprawie27. Niejasność ustawy zasadniczej, 
tak jak w przypadku każdego innego tekstu prawnego, będzie punktem wyjścia do pod-
jęcia działań interpretacyjnych. Rozwiązania przeciwne nie zostały pozytywnie zwery-
fikowane przez praktykę prawniczą28. Jeżeli na stosującym prawo ciąży obowiązek 
rozstrzygnięcia, brak jasności tekstu nie usprawiedliwia jego pominięcia, lecz powodu-
je konieczność podjęcia jego wykładni29 w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie na podstawie 
samego tylko bezpośredniego rozumienia tekstu okazuje się niemożliwe.

Co do przesłanki drugiej, wymienionej jako b), związana jest ona z restryktyw-
nie rozumianą zasadą wyłączności ustawy. Restryktywnie, gdyż jest pokłosiem daw-
nego poglądu, że w dziedzinie objętej wyłącznością ustawy30, akt ustawodawczy pełni 
rolę „pasa transmisyjnego” między zasadami określonymi w konstytucji a praktyką 
społeczną. Dopiero ustawa może i ma precyzować konstytucyjne ogólne zasady 

autora – „sędzia jest gotowy do takiego posługiwania się przepisami Konstytucji” – można pominąć. Nie 
powinno się bowiem formułować w ogóle pytania, „czy sędzia jest gotowy” – biorąc pod uwagę regulacje 
zawarte w art. 8 (zwierzchnia pozycja konstytucji w systemie źródeł prawa, nakaz bezpośredniego stosowa-
nia jej postanowień) i art. 178 ust. 1 (podleganie przez sędziego tylko konstytucji oraz ustawom), jest to jego 
obowiązek właśnie jako sędziego. Jeżeli nie jest gotowy, to nie jest też gotowy do pełnienia funkcji sędzie-
go. Podobnie zob. wyrok TK z 28.11.2001 r. (K.36/01, OTK ZU 2001, nr 8, poz. 255), przy czym Trybunał 
wprost zauważa, że posługiwanie się przepisem konstytucyjnym jako wyłączną podstaw rozstrzygnięcia 
przez sądy ma „miejsce rzadko, bo „może następować tylko, gdy dana materia nie jest unormowana ustawo-
wo (co jest w naszym systemie prawnym wyjątkiem)”.
 26 I CO 4155, „Państwo i Prawo” 1955, z. 7–8, s. 288.
 27 Jak słusznie zauważa A. Kozak, Konstytucja jako podstawa decyzji stosowania prawa, [w:] A. Bator 
(red.), op. cit., s. 115 i n., niejasność traktowana jako przeszkoda w zastosowaniu aktu normatywnego, jest 
tezą niespotykaną w europejskiej myśli prawnej od pierwszej ćwierci XIX w., kiedy to w wielu ustawach 
ustanawiano tzw. zakazy wykładni.
 28 Szerzej zob. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, 
Warszawa 2000, s. 210, 217 i n., s. 225 i n.
 29 A. Kozak, Pojmowanie prawa w teorii wykładni, Wrocław 1997, s. 30 i n.
 30 Szerzej por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 135.
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w sposób umożliwiający kwalifikację konkretnych stanów faktycznych i rozstrzyganie 
konkretnych problemów prawnych. Dodatkowym wzmocnieniem tego poglądu pod 
rządami Konstytucji z 1952 r. była regulacja art. 62: „sędziowie są niezawiśli i podle-
gają tylko ustawom”, co miało sankcjonować pośredniczącą rolę ustawy31. Skutkiem 
tego jest niemożność bezpośredniego stosowania przepisów ustawy zasadniczej w dzie-
dzinach zastrzeżonych do wyłącznej regulacji ustawowej, a w praktyce ograniczania 
ich stosowania do luk w prawie.

Inną konsekwencją postanowień odnoszących się do bezpośredniego stosowania 
konstytucji – raczej nieprzewidzianą w pracach Komisji Konstytucyjnej – jest powstanie 
kilku obszarów spornych. Najważniejszym chyba, z uwagi na bezpieczeństwo i stabilność 
prawa, jest problem zakresu bezpośredniego stosowania przepisów konstytucyjnych, 
a w szczególności konflikt występujący między orzecznictwem dwóch organów konsty-
tucyjnej władzy sądowniczej: Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego32. Zaist-
niały spór polega na braku zgody co do tego, czy sądy, orzekając w indywidualnych 
sprawach karnych, cywilnych lub administracyjnych, mogą odmawiać zastosowania 
przepisu ustawy, gdy dojdą do przekonania, że jest on niezgodny z określonym przepisem 
konstytucji – taki jest pogląd SN33, częściowo NSA34 i niektórych przedstawicieli nauki35 

 31 Por. P. Czarny, B. Naleziński, Bezpośrednie stosowanie konstytucji: normy samowykonalne w kon-
stytucji, [w:] J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 129; P. Sarnecki, 
op. cit., s. 58.
 32 Pomijam tutaj, z uwagi na szczupłość artykułu, bardzo interesującą – choć budzącą poważne różnice 
poglądów (przegląd stanowisk prezentowanych w literaturze, zob. A. Wyrozumska, Direct Application of the 
Polish Constitution and International Treaties to Private Conduct, [w:] W. Czapliński (red.), Poland’s Way to 
the European Union. Legal Aspects, Warszawa 2002) – kwestię „horyzontalnego” obowiązywania postano-
wień konstytucji, czyli stosowania ich w stosunkach prywatnoprawnych między osobami fizycznymi i oso-
bami prawnymi, w tym również w stosunkach między jednostką a państwem działającym w formach cywil-
noprawnych. Brak wyraźnego sformułowania takiej zasady w treści konstytucji nie oznacza jednak, że nie 
można postanowień ustawy zasadniczej stosować do stosunków między osobami fizycznymi i osobami praw-
nymi o charakterze niepublicznym. Jak słusznie zauważa K. Complak (Art. 8, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje 
Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 31): „Trudno dopuścić 
myśl, że zasada bezpośredniego obowiązywania ustawy zasadniczej w Polsce miałaby być ograniczona jedy-
nie do relacji państwo-obywatel’’. Także L. Garlicki podnosi w tym względzie uniwersalny nakaz bezpośred-
niego stosowania konstytucji jako argument za szerszym uznaniem koncepcji horyzontalnego działania kon-
stytucyjnych praw i wolności jednostki (idem, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1998, s. 101).
 33 Zob. np. orzeczenia SN z 7.04.1998 r. (I PKN 90/98, OSNAP 2000, nr 1, poz. 6), z 26.05.1998 r. (III 
SW 1/98, OSNAP 1998, nr 17, poz. 528), z 20.06.2000 r. (I KZP 14/00, OSNKW 2000, nr 7-8, poz. 59), 
z 26.09.2000 r. (III CKN 1089/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 37), z 4.07.2001 r. (III ZP 12/01, OSNAP 2002, 
nr 2, poz. 34).
 34 Zob. np. wyroki NSA z 24.10.2000 r.: V SA 613/00 („Glosa” 2001, nr 4, poz. 31) i V SA 611/00 
(LEX nr 51316).
 35 Por. np. E. Łętowska, Co to znaczy „bezpośrednie stosowanie konstytucji”, Archiwum Rzeczpospo-
litej Online, 13.08.1996 r.; Stosowanie konstytucji w orzecznictwie, „Gazeta Prawna” 2000, nr 1, s. 5; P. Hof-
mański, Głos w dyskusji, [w:] Konstytucja RP w praktyce…, s. 44‒45; idem, [rec.] Barbara Nita, Trybunał 
Konstytucyjny a proces kamy, Kraków 1999, „Zakamycze’’, s. 284, „Państwo i Prawo” 2001, z. 2, s. 86 i n.; 
B. Banaszak: Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001, s. 105; Kozak, Konstytucja…, s. 101 i n.; A. Wróbel, 
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2000 r. (sygn. akt P.812000), „Przegląd 
Sejmowy” 2001, nr 6, s. 96 i n.; L. Gardocki, Osiągnięcia i spory, „Rzeczpospolita” 2002, nr 88 (15.04.02); 
L. Leszczyński, Glosa do wyroku NSA z 24 X 2000 r., V SA 613/00, OSP 2001, nr 5, poz. 82; W. Sługiewicz, 
Konstytucyjne aspekty funkcjonowania orzecznictwa sądów powszechnych, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 2, 
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– czy też, i takie stanowisko konsekwentnie prezentuje TK36 oraz większa chyba część 
doktryny37, że związanie organu stosującego prawo ustawą jest bezwzględne.

Obie strony pozostające w sporze mają na poparcie swoich stanowisk poważne 
argumenty. Były już one wielokrotnie roztrząsane w literaturze. Z tego też powodu 
chciałbym je jedynie w tym miejscu przypomnieć38.

Trybunał Konstytucyjny i stronnicy jego poglądów opierają się na konstytucyjnym 
monopolu Trybunału na wszelkie formy stwierdzania niezgodności ustaw z konstytucją. 
Sądom nie dano prawa badania konstytucyjności ustaw. Takie uprawnienie ustawa za-
sadnicza przyznała wyłącznie TK (art. 188). Jeżeli więc brakuje wyraźnego upoważnie-
nia konstytucyjnego dla takich działań sądów, a w państwie prawnym kompetencji de-
cyzyjnych nie można domniemywać, to w przypadku pojawienia się podczas 
rozstrzygania sprawy przez sąd wątpliwości co do konstytucyjności ustawy, powinien 
on zawiesić (odroczyć) postępowanie i wystąpić z odpowiednim pytaniem do TK. Tylko 
Trybunał jest władny obalić domniemanie zgodności ustawy z konstytucją. Uznając 
zatem przepis za niekonstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny wykreśla go z katalogu 

s. 30; D. Czajka, Czy sędziowie mogą stosować konstytucję?, „Gazeta Sądowa” 1999, nr 3; idem, Współcze-
sne trendy refleksji prawniczej, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 4; M. Przysucha, Bezpośrednie stosowanie kon-
stytucji. Najszybsza droga do państwa prawa, „Jurysta” 2000, nr 7-8; tenże, Wykładnia zgodna z wartościa-
mi państwa prawnego. Związanie (czy zawsze i na pewno?) sądu powszechnego pozytywnym orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego, „Gazeta Sądowa” 2001, nr 7/8; idem, Sąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości. 
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 4 lipca 2001 r. sygn. III ZP 12/01, „Gazeta Sądowa” 2002, nr 2.
 36 Zob. przykładowo postanowienie z 22.03.2000 r. (P.12/98, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 67), a także 
wyroki: z 4.10.2000 r. (P.8/00 [pełny skład], OTK ZU 2000, nr 6, poz. 189), z 31.01.2001 r. (P.4/99 [pełny 
skład], OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5), z 28.11.2001 r. (K.36/01 [pełny skład], OTK ZU 2001, nr 8, poz. 255), 
z 4.12.2001 r. (SK.18/00, OTK ZU 2001, nr 8, poz. 256), wyrok z 4.10.2000 r. (P. 8/00, OTK ZU 2000, nr 6, 
poz. 189).
 37 Por. np. L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji. Wprowadzenie do dyskusji, [w:] Konsty-
tucja RP w praktyce..., s. 18 i n. (zob. też głosy w dyskusji – tamże – M. Safjana, s. 36 i n. oraz P. Tulei, s. 40 
i n.); idem, Trybunał Konstytucyjny a wejście w życie nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11‒12, 
s. 106 i n.; A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, „Państwo i Prawo” 2000, z. 5, 
s. 3 i n.; S. Rudnicki, Glosa do wyroku SN z dnia 7.04.1998 r., „Monitor Prawniczy” 2001, nr 19; A. Wasi-
lewski, Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Problemy interpretacyjne na tle art. 193 Konstytucji 
RP, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 5, s. 3 i n.; P. Sarnecki, Glosa do wyroku NSA OZ Kraków z 27 XI 2000 r. 
II SA/Kr 609198, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3, s. 84 i n.,; J. Trzciński, Glosa do uchwały SN z dnia 4 lip-
ca 2001 r. lIl ZP 12/01), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1, s. 116 i n.; idem, Orzeczenia interpretacyjne Try-
bunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, z. 1, s. 13; K. Kolasiński, Zaskarżalność ustaw w drodze 
pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2001, z. 9, s. 24 i n.; idem, Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego a orzecznictwo sądowe, „Państwo i Prawo” 1998, z. 6, s. 8 i n.; J. Trzciński, 
Normy kompetencyjnej nie można domniemywać, „Rzeczpospolita” 2001, nr 284 (5.12.01); M. Safjan, Pu-
łapki bezpośredniego stosowania ustawy zasadniczej, Archiwum Rzeczpospolitej Online, 2.01.1998 r.; 
idem, Spór o bezpośrednie stosowanie ustawy zasadniczej, „Rzeczpospolita” 2001, nr 211 (10.09.01); 
B. Nita, Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, „Państwo 
i Prawo” 2002, z. 9, s. 36 i n.; eadem, Glosa do uchwały [SN] z dnia 4 lipca 2001 r. ( III ZP 12101), „Prze-
gląd Sądowy” 2002, nr 5, s. 153 i n.; A. Józefowicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 
1998 r. (sygn. akt I PKN 90198), „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2, s. 88 i n.; M. Kępiński, R. Szczepaniak, 
O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konstytucji, „Państwo i Prawo” 2000, z. 3, s. 79 i n.
 38 Podsumowanie uzasadnień stanowisk obu stron przeprowadza w bardzo obiektywny i przystępny 
sposób P. Winczorek, Do sądu nie pójdą. Spór na szczycie władzy sądowniczej, Archiwum Rzeczpospolitej 
Online, 24.04.2002 r.
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uregulowań obowiązujących (ustala, jaki przepis obowiązuje). Jego orzeczenia są osta-
teczne i mają moc powszechnie obowiązującą (art. 190 ust. 1).

Sąd Najwyższy z kolei zauważa, że prawo do odmowy zastosowania przepisów 
ustawy, które sądy uznają za sprzeczne z konstytucją, wynika z trzech wyrażonych w niej 
zasad: jej zwierzchności w porządku prawa krajowego (art. 8 ust. 1), bezpośredniej sto-
sowalności jej przepisów (art. 8 ust. 2), niezawisłości sędziów i podlegania przez nich 
tylko konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1). Skoro zatem sąd, związany zarówno 
ustawą, jak i konstytucją dojdzie do przekonania, że przepis aktu niższej rangi (ustawy) 
jest sprzeczny z przepisem wyższej rangi (konstytucji), nie może zastosować pierwszego, 
lecz musi – jeśli nie chce naruszyć ustawy zasadniczej – stosować bezpośrednio drugi.

Przyjęcie kryterium hierarchicznego, czyli niezastosowanie przepisu ustawy w da-
nej, rozpatrywanej właśnie przez sąd indywidualnej sprawie, w żadnym razie nie dopro-
wadzi do uchylenia przepisu ustawowego. Sądy oraz organy administracji publicznej nie 
mają takiej kompetencji – orzekają jedynie w sprawach indywidualnych, a więc mają 
prawo do tworzenia tylko norm indywidualno-konkretnych. Zastosowanie reguły kolizyj-
nej prowadzi jedynie do zawieszenia zastosowania jednej z kolidujących ze sobą norm 
ogólnych w konkretnym postępowaniu. Norma, której zastosowanie zawieszono, nie traci 
więc mocy obowiązującej i może zostać zastosowana przy innej okazji, kiedy indziej, 
w innym sądzie, w innym stanie faktycznym.

Stosowanie ustawy zasadniczej przez sądy jest w świetle aktualnego stanu praw-
nego uniwersalnym nakazem ustrojodawcy. Do wydania wyroku odpowiadającego 
wymaganiom legalności nie wystarczy już obecnie, aby był on zgodny z ustawą. Obo-
wiązkiem jest każdorazowe rozważenie kwestii konstytucyjności normy, na podstawie 
której organ stosujący prawo opiera swoje rozstrzygnięcie39. W odniesieniu do kwestii, 
czy sąd powszechny może badać konstytucyjność przepisów ustawowych, czy też bada-
nie tej kwestii wykracza poza jego uprawnienia i należy wyłącznie do kompetencji TK, 
zasadniczo nie powinno być sporów40. Pogląd odbierający takie uprawnienie sądom nie 
uwzględnia odrębności zadań orzeczniczych TK i sądów. Opiera się on na nieporozu-
mieniu dotyczącym treści przedmiotu badania prawa przed wydaniem orzeczenia przez 
każdy z tych organów. Chodzi tu bowiem o zupełnie inną płaszczyznę badania konsty-
tucyjności prawa w stosunku do tej, która jest domeną Trybunału Konstytucyjnego. Inny 
jest przedmiot orzeczenia sądu i TK. TK rozstrzyga w orzeczeniu o zgodności aktu 
normatywnego niższej rangi z aktem hierarchicznie wyższej rangi i usuwa z obrotu 
prawnego niezgodności między nimi. Przedmiotem orzeczenia sądu jest rozstrzygnięcie 

 39 Tak np. E. Łętowska, op. cit.
 40 Pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów konstytucyjnych zagadnienie to budziło jednak 
pewne kontrowersje, np. w wyroku z 25.08.1994 r. (I PRN 53/94, OSNAP 1994, nr 11, poz. 179) SN stwier-
dził, że „ocena niezgodności przepisów ustawy z Konstytucją należy do Trybunału Konstytucyjnego (art. 62 
i 33 lit. a ust. 1 Konstytucji RP)”. Podobny pogląd wyrażał A. Zoll, Związanie sędziego ustawą, [w:] 
J. Trzciński, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci 
prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996, s. 248), stwierdzając, że „w państwie prawnym organ państwo-
wy może działać tylko w oparciu o normę prawną, w ramach wyznaczonych mu prawem kompetencji. Sądy 
nie mają kompetencji badania konstytucyjności ustaw. Kompetencję tę otrzymał tylko Trybunał Konstytu-
cyjny”.



42

Artur Preisner

o żądaniu strony na podstawie prawidłowego ustalenia podstawy prawnej w odniesieniu 
do ustalonego stanu faktycznego sprawy. Inną jeszcze sprawą jest, że skutkiem korzy-
stania z konstytucji, jako podstawy kontroli konstytucyjności prawa in abstracto, było 
pojawienie się odmiennych41 – trudnych do pogodzenia z klasycznymi (gwarancyjnymi) 
funkcjami reguł egzegezy42 – poglądów co do technik wykładni ustawy zasadniczej. Sąd 
powszechny zaś dokonuje wykładni ad casum, czyli w zupełnie innej niż TK sytuacji 
interpretacyjnej, nie może więc posługiwać się metodami wypracowanymi w tej dzie-
dzinie przez Trybunał43. Ewentualne stwierdzenie, w toku operatywnego badania kon-
stytucyjności stosowanych przepisów, tylko na tle konkretnej sprawy i wyłącznie na jej 
potrzeby, że określony przepis nie jest zgodny z konstytucją, nie ma znaczenia dla 
kwestii jego obowiązywania. W postępowaniu sądowym nie wchodzi więc w grę wkra-
czanie w kompetencje orzecznicze TK.

Poparciem dla tego stanowiska może być także dominujący w polskiej doktrynie 
prawa pogląd, że sądy mogą odmówić stosowania aktów niższych rangą niż ustawa, 
w tym rozporządzeń, w razie stwierdzenia ich sprzeczności z aktem rangi ustawowej. 
Jeżeli bowiem brać pod uwagę regulacje art. 193 Konstytucji i art. 3 ustawy o Trybuna-
le Konstytucyjnym, trzeba zauważyć, że przepisy te dają sądom możliwość zwracania 
się do TK z pytaniami „co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowa-
nymi umowami między  narodowymi lub ustawą”. Dotyczą one w tym samym stopniu 
kolizji między konstytucją i rozporządzeniem, jak i między konstytucją a ustawą – re-
lacje między poszczególnymi aktami traktowane są w taki sam sposób. Trudno w tym 
przypadku przypisywać prawodawcy pogląd, że odmiennie widzi stosunek między 
ustawą a konstytucją oraz między ustawą a aktem wykonawczym. Trzeba się więc na 
coś zdecydować – albo uznać, że sądy mają obowiązek zwracania się do Trybunału 
Konstytucyjnego w przypadku zaistnienia każdej niezgodności między aktami hierar-
chicznie różnymi44, albo przyjąć, że powinność taka nie istnieje ani w przypadku niele-
galności aktu wykonawczego, ani niekonstytucyjności ustawy. Uzasadnienie, że ustawa 
jest szczególnym środkiem prawotwórczym, bo poprzez ustawy organ przedstawicielski 
wyraża wolę suwerena45, jest nie do utrzymania. Także zasada podziału władzy nie może 
być w tym kontekście argumentem, gdyż funkcjonuje ona bardziej jako mechanizm 
określający reguły odpowiedzialności politycznej za sprawowanie władzy, a nie jako 
zasada rozdziału funkcji tworzenia i stosowania prawa46.

 41 Opiera się to na założeniu, że język konstytucji, przez swój bliski związek z aksjologią systemu 
prawa, podlega nieco innym regułom niż język ustawy zwykłej, co dopuszcza stosowanie narzędzi katego-
rialnych poszerzających zakres treści wyrażanych w tekście ustawy zasadniczej (pojawienie się „dynamiki 
standardu konstytucyjnego” lub „zwiększonej pojemności pojęć konstytucyjnych” w praktyce TK), a w kon-
sekwencji zwiększa zakres sędziowskiej władzy dyskrecjonalnej.
 42 A. Kozak, Pojmowanie..., s. 6 i 7.
 43 A. Kozak. Rodzaje wykładni prawa w uchwałach Trybunału Konstytucyjnego, [w:] S. Kaźmier-
czyk (red.), Z zagadnień wykładni prawa, Wrocław 1997, s. 52 i n.
 44 Co postulował już dosyć dawno J. Trzciński, Glosa..., s. 177 i n.
 45 Tak P. Tuleja, Głos..., s. 42‒43.
 46 Por. J. Łętowski, Prawotwórstwo w czasach konfliktów, „Państwo i Prawo” 1990, z. 5, s. 28.
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Podkreślany w literaturze i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego obowiązek 
organu stosującego prawo zwrócenia się – w przypadku sprzeczności między normami 
konstytucji i ustawy – do TK i oczekiwania na wyniki kontroli tam przeprowadzonej, 
nie jest również tak jednoznaczny. Regulując sprawę takich pytań, w konstytucji (w art. 193) 
zamieszczono sformułowanie: „każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyj-
nemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowa-
nymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie praw-
ne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem”. Z tej konstytucyjnej 
formuły wyprowadza się jednak zupełnie różne wnioski. Z jednej strony (Trybunał 
Konstytucyjny), traktuje się ją jako przepis kompetencyjny, wyrażający nakaz przedło-
żenia TK do rozstrzygnięcia jakichkolwiek niejasności co do konstytucyjności ustawy 
– jeśli więc kwestia sprzeczności z konstytucją przepisów ustawy pojawi się w sądzie, 
ma on prawo szukać skutecznej pomocy w Trybunale, ale nie ma prawa samodzielnie 
tej kwestii rozstrzygać. Z drugiej zaś (Sąd Najwyższy), zauważa się, że wspomniany 
przepis nie wprowadza żadnego obowiązku. Odwołuje się przy tym do literalnej wy-
kładni tekstu art. 193. Wynika z niej tylko tyle, że sądom takich pytań zadawać nie 
wolno, jeżeli od odpowiedzi TK nie zależy rozstrzygnięcie sprawy, a zatem w zamyśle 
ustrojodawcy jest to uprawnienie, a nie obowiązek sądów, i to sami sędziowie mogą 
decydować o tym, kiedy z niego skorzystają. Wynikiem tej konstrukcji myślowej jest 
uznanie, że sąd zwróci się z pytaniem prawnym do Trybunału wtedy, gdy sam nie będzie 
znał odpowiedzi („pyta ten, kto nie wie”), gdy w toku rozpatrywanej przezeń sprawy 
pojawią się wątpliwości co do zgodności aktu mającego być podstawą rozstrzygnięcia 
z konstytucją. W sytuacji, gdy organ orzekający uzna konkretny przepis za niesprzecz-
ny z ustawą zasadniczą, ma obowiązek go zastosować47. Jeśli zaś dojdzie do wniosku, 
że określone przepisy ustawowe stoją w oczywistej inaczej sprzeczności z postanowie-
niami konstytucji, odmówi ich zastosowania i rozstrzygnie sprawę bezpośrednio opie-
rając się na regułach konstytucyjnych48. Racjonalne wydaje się więc kierowanie do 
Trybunału Konstytucyjnego pytań tylko w sytuacjach wątpliwych, wymagających znacz-
nej wiedzy fachowej i autorytetu instytucjonalnego49.

Powyższe stanowisko zasługuje na poparcie dodatkowo jeszcze z trzech względów.
Po pierwsze, do kręgu podmiotów mogących kierować do TK pytania prawne 

zaliczono tylko sądy orzekające, pozostawiając poza nim inne organy stosujące prawo 
(a te również mają obowiązek bezpośredniego stosowania konstytucji)50, a już teraz 
dominującą pozycję zdaje się mieć w literaturze pogląd, że brak w tekście konstytucji 

 47 Innym zagadnieniem jest, jak należy postępować w sytuacjach współzobowiązania niesprzecznych 
regulacji (konstytucyjnej i ustawowej) – wydaje się, że trzeba posługiwać się ustawą, mając oczywiście na 
uwadze nakaz jej interpretacji w zgodzie z konstytucją. Jednak konstytucyjny obowiązek bezpośredniego 
stosowania postanowień ustawy zasadniczej, powoduje, że w podstawie normatywnej orzeczenia trzeba 
powołać oba te akty – tak P. Sarnecki, Stosowanie..., s. 59.
 48 Por. wyrok NSA z 24.10.2000 r. (V SA 613/00, „Glosa” 2001, nr 4, poz. 31). Tak też Kolasiński, 
Zaskarżalność..., s. 31; R. Hauser, Zapytajcie Trybunał, „Rzeczpospolita” 2002, nr 65 (18.03.02).
 49 A. Kozak, Konstytucja…, s. 111.
 50 Tak np. SN ‒ jeszcze pod rządami poprzednich regulacji, kiedy problem ten był o wiele bardziej 
widoczny – w wyroku z 14.05.1996 r. (III ARN 93/95,0SNA/1996, nr 23, poz. 352).
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jakichkolwiek podstaw do wprowadzania różnic np. między sądami a organami admi-
nistracji publicznej w tej kwestii51.

Po drugie, wydaje się, że sam Trybunał Konstytucyjny może niektórymi swoimi 
wywodami zniechęcać sądy do odwoływania się do jego decyzji. Taki wniosek można 
wyciągnąć z uzasadnienia wyroku z 14.06.2000 r.52, kiedy TK – uznając, że ostateczna 
ocena znaczenia zaskarżonego przepisu prawnego dla rozstrzygnięcia sprawy należy do 
Trybunału – faktycznie ogranicza uprawnienie sądu do przedstawiania pytań prawnych, 
a w konsekwencji, poprzez znaczną ingerencję w wyłączną kompetencję sądu do okre-
ślenia podstawy prawnej rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie, narusza jego niezawisłość.

Po trzecie, potwierdzenie zasadności przedstawionych wątpliwości nie zawsze 
pomoże w zakończeniu sprawy. Orzeczenie TK wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
chyba że on sam określa inną datę. Tymczasem sprawa, na tle której zadano pytanie, nie 
jest zakończona. Spór dotyczy zdarzenia przeszłego, a eliminacja z systemu prawnego 
aktu niekonstytucyjnego, utrata przezeń mocy prawnej działa na przyszłość. Jeżeli więc 
niekonstytucyjność zaczyna się od momentu ogłoszenia orzeczenia Trybunału, to wpływ 
wyroku TK na ocenę przedmiotu sprawy będzie zależał od tradycyjnych reguł wskazu-
jących, jaka data określa stan prawny miarodajny dla orzekania. I właściwie tylko w po-
stępowaniu karnym zasadą jest orzekanie według stanu prawnego obowiązującego w dniu 
zakończenia podjętej sprawy53. W sytuacji zaś gdy wyrok Trybunału nie wpłynie na 
ocenę sprawy, sądowi kierującemu pytanie pozostaje tylko satysfakcja54.

Inną jeszcze przesłanką, którą można podnieść przy okazji sądowego „obowiązku” 
pytania TK – choć jest to uwaga na przyszłość – jest pominięcie w tekście art. 193 aktów 
prawa europejskiego, których postanowienia przełamują przecież wiążące ustalenia 
prawa krajowego.

Sytuacja, w której dwa najwyżej usytuowane organa władzy sądowniczej, zajmu-
ją tak odmienne stanowiska, nie jest dobra. Kłopoty może sprawiać też niejednolitość 
orzecznictwa. Różne sądy mogą bowiem różnie oceniać stosunek między danymi prze-
pisami ustawy i konstytucji – jedni więc dostrzegą sprzeczność, a inni jej nie zauważą 
lub uznają, że jej w ogóle nie ma. Można zatem i należy podzielić obawy natury prag-
matycznej, ostrzegające przed trudnościami lub ryzykiem pomyłek na wypadek szero-
kiego odwoływania się sądów orzekających do bezpośredniego stosowania konstytucji 

 51 Por. J. Boć, Art. 8, [w:] Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz..., s. 32.
 52 P.3/00, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 138.
 53 Zagadnienie to wywołuje ożywione reakcje środowiska prawniczego – zob. chociażby: R. Hauser, 
Jak Zabłocki na mydle, Archiwum Rzeczpospolitej Online, 23.12.2002 r.; K. Jaśkowski, Dialog sądu z Try-
bunałem, „Rzeczpospolita” 2002, nr 187 (12.08.02); E. Łętowska, Dialog czy dwa monologi. Pytania sadów 
i odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, Archiwum Rzeczpospolitej Online, 31.07.2002 r.; eadem, Bez 
jasnej odpowiedzi. Od kiedy istnieje niekonstytucyjność prawa i co z orzeczenia Trybunału w tej kwestii 
wynika dla innych sądów, Archiwum Rzeczpospolitej Online, 8.01.2003 r.
 54 E. Łętowska (Dialog...) zauważa w tym kontekście, że „sąd, zadając pytanie, ma wprawdzie wska-
zać, że od odpowiedzi TK «zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem», ale sam otrzymuje 
odpowiedź, której – postępując zgodnie z zasadami wiążącej go sztuki stosowania prawa – po prostu nie 
może wykorzystać przy rozstrzyganiu kazusu, w którym pytanie zadano. Sąd ma więc prawo poczuć się 
sfrustrowany, mimo że sprawę rozstrzygnięto po jego myśli”.
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na wypadek jej konfliktu z ustawą, który to konflikt może być pozorny lub źle zinter-
pretowany, a także przed konsekwencjami „rozejścia się” orzecznictwa Trybunału i sądu55. 
Lecz z niejednolitością orzecznictwa sądowego mamy do czynienia nie od dziś. System 
sądowy do tej pory jakoś sobie z tym problemem radził. Czym innym są poza tym oba-
wy nie o charakterze systemowym, a czym innym obawy przed konsekwencjami zbyt 
ochoczego sięgania przez sądy orzekające w konkretnej sprawie do odmowy stosowania 
ustawy. Istnieje poza tym wiele powodów, by przypuszczać, że odpowiednio uregulo-
wana aktywność sędziów jest koniecznym i pozytywnym elementem współczesnej 
praktyki prawnej56.

Podsumowując te z konieczności skrótowe wywody, chciałbym zauważyć, że 
podkreślanie wyłączności Trybunału Konstytucyjnego na wszelkie formy stwierdzania 
niezgodności ustaw z konstytucją faktycznie utrwala dotychczasową praktykę, w której 
sądy były ograniczone w swych kompetencjach zasadą wyłączności ustawy. Tymczasem 
wola ustrojodawcy jest jasna: wprowadzając do naszego porządku prawnego instytucje 
„bezpośredniego stosowania Konstytucji” oraz ustanawiając, że sędziowie podlegają 
„jedynie Konstytucji i ustawom” (przez co podkreślił ich różną pozycję hierarchiczną), 
dał wystarczający wyraz dążenia do zmiany dotychczasowej sytuacji w dziedzinie za-
leżności między ustawą i konstytucją. Respektowanie przez sądy tradycyjnego monopo-
lu TK – przy braku obowiązku występowania z pytaniami – powodowałoby sprzeczność 
z postanowieniami art. 178 ust. 1 Konstytucji. Nie można bowiem realizować zawartej 
w nim dyrektywy i jednocześnie opierać swe orzeczenia na regulacjach sprzecznych 
z konstytucją57.

Prześledzenie argumentacji Trybunału Konstytucyjnego i przedstawicieli doktry-
ny je popierających musi prowadzić do pytania, czy możliwe jest ograniczenie bezpośred-
niego stosowania konstytucji przez sąd orzekający „wyłącznie do wykształcenia własne-
go przekonania w przedmiocie zgodności stosowanego przepisu z Konstytucją”58? Moim 
zdaniem taka interpretacja postanowień konstytucji jest nie do przyjęcia. Po to, by zobli-
gować sąd rozstrzygający konkretną sprawę, żeby dokonał oceny czy przepis, jaki ma 
zostać w tej sprawie zastosowany jest zgodny z ustawą zasadniczą, nie potrzeba wcale 
regulacji z art. 8 ust. 2. Dla stworzenia takiego obowiązku w zupełności wystarczające 
jest postanowienie „Konstytucja jest najwyższym prawem RP”. Rezygnacja z realizacji 
takiego obowiązku oznaczałaby bowiem podważenie hierarchii systemu źródeł prawa 
i miejsca ustawy zasadniczej w tym systemie. Ustrojodawca zatem musiał przewidywać 
inne konsekwencje zapisu o bezpośrednim stosowaniu reguł konstytucyjnych.

 55 Tak np. NSA w wyroku z 24.10.2000 r. (V SA 613/00, „Glosa” 2001, nr 4, poz. 31).
 56 J. Łętowski, „Konstytucyjne” orzekanie sądów...?, [w:] Prawo, administracja, obywatele. Profeso-
rowi Eugeniuszowi Smoktunowiczowi – Księga pamiątkowa, Białystok 1997, s. 234‒235. Szeroko nt. akty-
wizmu sądów zob. Morawski, Główne..., s. 151 i n., passim.
 57 A. Kozak, Konstytucja..., s. 114.
 58 Tak B. Nita, Bezpośrednie..., s. 46; zob. też A. Garlicki, Bezpośrednie..., s. 27 i n.; A. Zoll, Związa-
nie..., s. 248 i n.; P. Tuleja, Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 
1997, s. 147; R. Stefański, Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, Kraków 
2001, s. 106 i n.
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Tymi innymi konsekwencjami ‒ jak się wydaje ‒ jest połączenie dwóch modeli 
kontroli konstytucyjności prawa. Każdy z nich może spełniać specyficzną funkcję w me-
chanizmie gwarancji konstytucyjnych. Zaletą praktyki sądowej i administracyjnej, 
opartej bezpośrednio na konstytucji, jest uelastycznienie orzecznictwa tych organów, 
dostosowanie go do zmienności kontekstów społecznych. Także rozstrzygnięcie poja-
wiającego się chyba od zawsze w procesie stosowania prawa problemu: „decyzja legalna 
albo sprawiedliwa”, może być łatwiejsze w proponowanych warunkach.



Rozdział I

Konstytucjonalizm w polskim  
systemie ustrojowym 
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Prawne znaczenie Preambuły  
do Konstytucji RP z 1997 roku 

Wraz z Kolegą Arturem Wojciechem Preisnerem prowadziliśmy wspólne badania 
nad konstytucjonalizmem państw demokratycznych i nad polską konstytucją z 1997 r. 
Pamiętam, jak pewnego dnia, pracując nad jednym z kolejnych wydań naszego Wpro-
wadzenia do prawa konstytucyjnego, długo dyskutowaliśmy nad preambułą do Konsty-
tucji III RP, nad którą pracowało wówczas intensywnie Zgromadzenie Narodowe. Te-
matyka artykułu w hołdzie pamięci Wojtka jest inspirowana tą dyskusją.

1. Preambuły w konstytucjach państw demokratycznych

Konstytucje wielu państw demokratycznych mają część wstępną, różniącą się pod 
względem stylistycznym od pozostałych części i zawierającą niektóre elementy treścio-
we niewystępujące w innych częściach konstytucji (np. wskazuje na jej genezę). Nie jest 
ona też zgodnie z wymogami techniki prawodawczej podzielona na artykuły, przepisy 
czy inaczej wyodrębnione jednostki redakcyjne. Nosi zwykle miano wstępu, preambuły 
bądź arengi lub pozostawiona jest bez nazwy, tak jak w Konstytucji RP z 1997 r. Zwykle 
jednak tę część początkową konstytucji w literaturze z zakresu prawa konstytucyjnego 
określa się jako preambułę.

Wstęp nie jest cechą szczególną ani tym bardziej konieczną konstytucji i można 
bez trudu wskazać ustawy zasadnicze nieposiadające żadnego wstępu (np. Konstytucja 
RP z 1935 r.1 i konstytucja fińska z 1999 r.). Tam zaś, gdzie on występuje, może mieć 
różną długość i zawartość treściową. Może zdarzyć się i tak, że zamiast wyodrębniać 
preambułę, twórcy konstytucji treści zwykle w niej zawarte zamieszczają w początkowych 
częściach (rozdziałach) ustawy zasadniczej, obojętnie, czy dzielą je na jednostki redak-
cyjne (artykuły, paragrafy itp.), czy nie. Przykładem może być część pierwsza konsty-
tucji chorwackiej z 1990 r. „Podstawy historyczne”.

Na marginesie warto dodać, że wstępami bywają też opatrzone niektóre ważniej-
sze ustawy, akty prawa międzynarodowego oraz akty prawa unijnego.

 1 Szerzej na ten temat zob. L. Garlicki, omówienie wstępu, s. 2‒4, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. ciągłe.
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2. Normatywny charakter preambuły Konstytucji RP z 1997 r.

W pracach nad Konstytucją RP z 1997 r. samo umieszczenie w niej wstępu budzi-
ło od początku duże kontrowersje i przez pewien czas nawet go nie przewidywano2. 
W rezultacie preambułę dołączono do projektu konstytucji w końcowej fazie jego reda-
gowania. Składa się ona z dwóch zdań, wielokrotnie złożonych, liczących w sumie 170 
wyrazów. Dzięki temu Polska na tle innych obowiązujących konstytucji państw demo-
kratycznych ma jeden z najdłuższych wstępów.

Preambuła budzi wątpliwości, gdy chodzi o jej charakter normatywny, podobnie 
do tych, które występują w przypadku tzw. norm programowych. „Pytanie, czy wstępy 
do konstytucji mają charakter normatywny, jest zagadnieniem, na które w doktrynie 
prawa konstytucyjnego nie ma dobrej odpowiedzi, co może dziwić. Powiem inaczej – są 
różne odpowiedzi: że nie mają wcale, że mają w całości, a także [...], że niektóre z tych 
postanowień mają normatywny charakter, inne nie. To zależy od tego, jak zostały one 
sformułowane i jak wyartykułowane”3.

W polskiej nauce prawa nie rozstrzygnięto jednoznacznie charakteru prawnego 
preambuły, mimo że została ona uchwalona w tym samym trybie co pozostałe części 
konstytucji i podlega temu samemu co ona trybowi zmiany. Na trudności z określeniem 
normatywnego charakteru preambuły zwraca uwagę TK: „Problem normatywności 
preambuły aktu normatywnego nie jest rozstrzygnięty w doktrynie prawa. Kontrower-
syjność zagadnienia wynika m.in. z niejednoznacznego rozumienia pojęcia «normatyw-
ność» oraz odmiennego podejścia do tej kwestii przedstawicieli poszczególnych nauk 
prawnych. Wyróżnić można jednak trzy stanowiska co do tej kwestii, a mianowicie:

1) zakładające, że preambuła ma taki sam charakter normatywny jak następująca po 
niej część artykułowa aktu normatywnego;

2) odmawiające preambule nie tylko charakteru normatywnego, ale również praw-
nego;

3) wreszcie najliczniej reprezentowane, uznające, że preambuła ma wiążące znacze-
nie dla wykładni części artykułowej aktu normatywnego” 4.
TK przyjmuje wprawdzie, że „sama w sobie preambuła nie rodzi skutków prawnych 

dla adresatów ustawy. […] Ukierunkowuje jednak interpretację ustaw zaskarżonych, 
w tym także ustaw zmienianych tą ustawą, i sposób jej stosowania, i to nakazuje trak-
tować preambułę jako wypowiedź normatywną, mającą znaczenie dla analizy konsty-
tucyjności przeprowadzanej przez Trybunał Konstytucyjny. Preambuła przede wszystkim 
określa cel ustawy i determinuje jej charakter, co wpływa na ocenę, czy ustawa odpo-
wiada standardom konstytucyjności”5. TK stwierdził ponadto, że „pomocne mogą być 

 2 Szerzej na ten temat zob. K. Działocha, Głos w dyskusji, [w:] Preambuła Konstytucji Rzeczpospoli-
tej Polskiej, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, t. XXXII, Warszawa 2009, s. 67‒69.
 3 J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 31; na temat dyskusji 
w Niemczech nad normatywnym charakterem ustawy zasadniczej RFN zob. I. v. Münch, P. Kunig (red.), 
Grundgesetz Kommentar, München 2000, s. 3‒5.
 4 Postanowienie z dnia 11 stycznia 2011 r., K 36/09, OTK ZU 8/A/ 2011, poz. 93.
 5 Wyrok z dnia 11 maja 2007 r., K 2/07, OTK ZU 5/A/2007, poz. 48.
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kryteria, które pozwoliły w orzecznictwie TK rozstrzygnąć o wieloaspektowym, ale 
jednak normatywnym charakterze wstępu do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej […] 
O ewentualnej normatywności preambuły świadczyć może zatem:

Po pierwsze, wymiar interpretacyjny preambuły, polegający na wskazaniu sposo-
bu rozumienia następujących po niej przepisów aktu normatywnego – postanowienia 
wstępu ustanawiają nakaz zastosowania takiego, a nie innego kierunku wykładni po-
szczególnych przepisów;

Po drugie, tzw. sytuacja współstosowania – normatywność postanowień pream-
buły wiąże się z ich wykorzystywaniem w procesie dekodowania norm z następujących 
po niej przepisów, treściowe elementy wstępu są niezbędne dla zrekonstruowania normy 
zupełnej;

Po trzecie, samodzielne wyrażenie we wstępie treści o charakterze normatywnym”6.
Z powyższych wypowiedzi TK jednoznacznie widać, że uznaje on Preambułę 

Konstytucji RP za jej istotną część. Świadczy o tym nie tylko jego orzecznictwo, ale 
także zorganizowanie w 2008 r. pod auspicjami TK cyklu spotkań zatytułowanego Pre-
ambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W. Płowiec, analizując znaczenie preambuły w orzecznictwie TK, zauważa, że 
„Trybunał Konstytucyjny odwołuje się do Wstępu do Konstytucji RP zarówno z własnej 
inicjatywy, jak i wtedy, kiedy Wstęp jest wskazywany przez podmioty inicjujące postę-
powanie przed TK jako wzorzec kontroli konstytucyjności kwestionowanych przepisów”7. 
Preambuła służy nie tylko do ustalenia kierunków interpretacji przepisów części norma-
tywnej konstytucji, ale TK traktuje ją „jako materiał do odtwarzania norm prawnych lub 
ich elementów, które mogą być wzorcami konstytucyjności kwestionowanych regulacji”8.

Podobnie czynią, zwłaszcza w ostatnich latach, inne organy władzy sądowniczej. 
Sądy administracyjne wielokrotnie w uzasadnieniu swoich orzeczeń odwoływały się do 
niektórych elementów preambuły: „do takich m.in. wartości jak poszanowanie sprawie-
dliwości i umocnienie uprawnień obywateli”9, do normy wynikającej „z Preambuły do 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi, że instytucje publiczne w swoim 
działaniu są zobowiązane zapewnić rzetelność i sprawność”10, oraz do zasady pomocni-
czości11. Z kolei SN odwoływał się m.in. do sformułowanej w Preambule zasady pomoc-
niczości12, do „wartości wyrażonej w preambule w szczególności przez powołanie się na 
więzy wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie”13.

Mimo upływu 20 lat od uchwalenia obowiązującej Konstytucji RP ani w orzecz-
nictwie sądowym, ani w nauce prawa nie dokonano kompleksowej oceny treści pream-
buły i nie wskazano, które jej fragmenty zawierają elementy norm prawnych, a które 

 6 Postanowienie z dnia 11 stycznia 2011 r., K 36/09, OTK ZU 8/A/ 2011, poz. 93.
 7 W. Płowiec, Wstęp do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w orzecznictwie Trybunału Konstytucyj-
nego, „Przegląd Sejmowy” 2010, Nr 1, s. 20.
 8 Ibidem, s. 21.
 9 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2012 r., II SA/Lu 86/12.
 10 Wyrok NSA z dnia 16 maja 2012 r., I GSK 375/11.
 11 Zob. np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 lipca 2012 r., IV SA/Po 304/12.
 12 Np. orzeczenie z dnia 5 marca 2008 r., III UK 93/07.
 13 Wyrok z dnia 29 marca 2000 r., III RN 137/99.
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mogą służyć tylko jako wskazówka do interpretacji norm konstytucji. Orzecznictwo 
sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem TK, nie jest do tego w oczywisty sposób po-
wołane, gdyż do jego zadań należy rozstrzyganie konkretnych spraw. W nauce prawa 
zaś poszczególni autorzy omawiali wybrane przez siebie fragmenty preambuły14, mają-
ce lub mogące mieć ‒ ich zdaniem – znaczenie praktyczne. Tak samo zresztą uczyniono 
podczas wspomnianego wyżej cyklu spotkań w TK. Wydaje się, że taki sposób komen-
towania preambuły jest uzasadniony, gdyż niektóre jej fragmenty albo nie wymagają 
żadnego omówienia albo wymagają tak pogłębionych refleksji, że przekroczyłyby one 
ramy komentarza15. Warto tu dodać jeszcze jeden powód – niektóre fragmenty pream-
buły wiążą się ze sformułowaniami użytymi przez ustrojodawcę w dalszych postano-
wieniach konstytucji (np. odwołanie się do dobra wspólnego, określenie suwerena, 
podkreślenie znaczenia godności człowieka) i wobec powyższego powinno się je omawiać 
łącznie z nimi, a nie w sposób wyabstrahowany.

Niekiedy jednak występują istotne różnice nadające fragmentom preambuły sa-
modzielne znaczenie. Przykładem może być fragment zawierający definicję suwerena 
i wskazujący, że naród polski to wszyscy obywatele RP16.

Kolejnym przykładem jest odwołanie się w preambule do „chrześcijańskiego 
dziedzictwa Narodu”, w odróżnieniu do występującego w art. 5 konstytucji sformuło-
wania, że RP „strzeże dziedzictwa narodowego”. Przedmiot, zakres i formy ochrony tego 
dziedzictwa nie zostały szczegółowo określone ani w konstytucji, ani w ustawach roz-
wijających jej postanowienia, a jedynie fragmentarycznie uregulowane w ratyfikowanych 
przez Polskę konwencjach i niektórych ustawach (np. normującymi problematykę muze-
ów, bibliotek, archiwów oraz w ustawie o języku polskim). Dodanie w preambule przy-
miotnika „chrześcijańskiego” zwraca uwagę na rolę wartości religijnych w historii Polski 
i ich oddziaływanie na poczucie tożsamości i ciągłości narodu, przyczyniając się w ten 
sposób równocześnie do podkreślenia jego różnorodności kulturowej. Tym samym pre-
ambuła wytycza ustawodawcy obowiązek uwzględnienia wartości chrześcijańskich jako 
elementu dziedzictwa narodowego oraz obowiązek ich ochrony.

Z tym wątkiem koresponduje brak w preambule invocatio Dei. Ponieważ wystę-
powało ono w Konstytucji 3 maja i Konstytucji marcowej 1921 r. można mówić o zerwa-
niu w III RP z tradycjami konstytucyjnymi I i II Rzeczypospolitej. Invocatio Dei nie 
zastępuje odwołanie się do bliżej niekreślonego boga (nie wskazując, że chodzi tu o boga 

 14 Zob. np. P. Tuleja, hasło preambuła, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 451‒452; P. Winczorek, 
Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 10‒11.
 15 Tytułem przykładu zob. omówienia fragmentu preambuły „wdzięczni naszym przodkom za kulturę 
zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach” T. Giaro oraz F. Long-
champs de Beriera, [w:] Preambuła…, s. 13‒31.
 16 Pierwsze konstytucje uznawały naród bądź lud za podmiot władzy ustrojodawczej. Konstytucja 
Stanów Zjednoczonych z 1787 r. zaczyna się słowami: „My, naród Stanów Zjednoczonych [...] wprowadza-
my i ustanawiamy [...] niniejszą konstytucję”. Polska Konstytucja 3 maja stanowiła zaś: „wszelka władza 
w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. Podobne sformułowania wskazujące na naród 
lub lud jako podmiot władzy ustrojodawczej zawiera zdecydowana większość obecnie obowiązujących 
konstytucji państw demokratycznych (np. art. 5 konstytucji Ukrainy z 1996 r.).
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utożsamianego z jakąkolwiek religią) w sformułowaniu uznającym, że naród polski 
stanowią „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego 
źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te 
uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł”. Formuła ta stanowiła wyraz kom-
promisu zawartego w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i stała się 
obiektem krytyki przeprowadzanej z różnych pozycji. Tytułem przykładu można powo-
łać następujące stwierdzenie: „Preambułą dokonano podziału: cześć obywateli («wie-
rzących») wywodzić może «uniwersalne wartości» od Boga, a część («niewierzący») 
z «innych źródeł», czyli właściwie nie wiadomo od kogo i od czego. Tym samym ustro-
jodawca, kierując się tzw. kompromisem, wskazał źródło tych wartości tak enigmatycz-
nie, że w zasadzie dokonał oderwania treści wartości od ich źródła”, a co za tym idzie 
„dualizm źródeł «uniwersalnych wartości», usilne próby zharmonizowania chrześcijań-
skiej wizji człowieka i rzeczywistości społecznej z światopoglądem laickim, pluralizm 
podstawowych norm, godzący nawet w istotę suwerena, był wielce niefortunny i nie 
można tłumaczyć go jedynie chęcią osiągnięcia kompromisu światopoglądowego”17. 
Egzemplifikację innego nurtu krytyki tego fragmentu stanowi następująca wypowiedź: 
„w preambule doszło do nadmiernego rozbudowania elementów religijnych, znacznie 
przekraczającego współczesne normatywy”18.

Przyjęcie jako zasadne głosów krytycznych oznaczałoby pozbawienie tej części 
preambuły jakiegokolwiek znaczenia. Przyjmując jednak, że ustrojodawca działał racjo-
nalnie, należy dopatrzyć się w tym sformułowaniu konkretnych treści. Jak słusznie za-
uważa L. Garlicki, słowa użyte w nim podkreślają „pluralistyczną światopoglądową 
strukturę narodu polskiego […] determinują pozycję państwa w kwestiach religii, bo 
zarówno wykluczają (zakazują) wprowadzenia systemu państwa wyznaniowego, jak 
i nadawanie ateizmowi charakteru religii państwowej […] wskazują na wolę powiązania 
konstytucji z systemem norm i wartości wyższych (naturalnych), więc stojących poza 
(i ponad) unormowaniem pozytywnym i wyznaczających sposób pojmowania i stoso-
wania przepisów konstytucyjnych”19.

Odwołanie się do Boga znajduje się w jeszcze jednym fragmencie preambuły – 
„w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustana-
wiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej”. To sformułowanie zdaniem jego kryty-
ków może prowadzić do błędnego przekonania, że obywatele wierzący są 
odpowiedzialni tylko przed Bogiem, a niewierzący tylko przed własnym sumieniem20, 
czego następstwem może być pogląd, że urasta ono „na płaszczyźnie wykładni języko-
wej – do rangi instrumentu dyskryminującego osoby wierzące, gdyż odmawia im 

 17 P. Bała, „Invocatio Dei” w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w perspektywie porównawczej i hi-
storycznej, https://konserwatyzm.pl/invocatio-dei-w-konstytucji-rp-z-2-kwietnia-1997-r-w-perspektywie 
-porownawczej-i-historycznej/ [dostęp 01.11.2017].
 18 M. Pietrzak, Stosunki państwo‒kościół w nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, Nr 11‒12, 
s. 178.
 19 L. Garlicki, omówienie wstępu, s. 11‒12, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja…
 20 Zob. J. Krukowski, Zastrzeżenia do nowej Konstytucji, „Zeszyty Społeczne” 1997, nr 5, s. 40.

https://konserwatyzm.pl/invocatio-dei-w-konstytucji-rp-z-2-kwietnia-1997-r-w-perspektywie-porownawczej-i-historycznej/
https://konserwatyzm.pl/invocatio-dei-w-konstytucji-rp-z-2-kwietnia-1997-r-w-perspektywie-porownawczej-i-historycznej/
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odpowiedzialności przed własnym sumieniem”21. Nie było to na pewno intencją ustro-
jodawcy i przeczyłoby aksjologii konstytucji silnie podkreślającej właśnie elementy 
antydyskryminacyjne. Ten fragment preambuły „nie oznacza uprzywilejowania jakiej-
kolwiek religii, czy też religii monoteistycznych (skoro bóg występuje w liczbie pojedyn-
czej)”22. Ma on znaczenie podobne jak poprzednio omówione odwołanie się do Boga.

Preambuła formułuje także obowiązki jednostki. Obowiązek dbałości o zachowa-
nie przyrodzonej godności człowieka łączy się z ujętą w rozdz. II zasadą nienaruszalno-
ści godności człowieka. Obowiązek solidarności z innymi i oprócz pewnych związków 
z wyrażoną w art. 20 konstytucji zasada solidaryzmu ma znaczenie samodzielne. Jak 
stwierdził TK, „jest jedną z zasad obowiązujących wszystkich stosujących Konstytucję. 
Obowiązek ten ma naturalnie różny charakter w zależności od relacji między określo-
nymi osobami”23. Do zawartej w preambule zasady solidarności odwołują się też inne 
sądy24.

Wypowiedzi preambuły o charakterze historycznym, nie posiadając treści norma-
tywnej, mogą stanowić „dla ustawodawcy podstawę do formułowania ocen wydarzeń 
z lat 1944‒1956, do wskazania winnych zbrodni oraz do tworzenia systemu pomocy 
osobom, które w wyniku działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Rzeczy-
pospolitej Polskiej doznały jakiegokolwiek uszczerbku lub też były narażone na represje”25.

W orzecznictwie sądowym samodzielne znaczenie nadaje się zawartej w pream-
bule zasadzie pomocniczości i przyjmuje się, że z niej „wynika podział zadań między 
obywateli, stowarzyszenia, fundacje, samorządy terytorialne i państwo”26.

Niejednolicie w orzecznictwie sądowym traktuje się możliwość wyprowadzenia 
z preambuły praw i wolności jednostki. TK stwierdził w uzasadnieniu jednego z orzeczeń 
kategorycznie: „preambuła Konstytucji […] na pewno nie zawiera […] norm będących 
źródłem wolności i praw”27. W innych orzeczeniach zajął odmienne stanowisko28. Inne 
sądy wydają się nie mieć takich dylematów i uznają preambułę za źródło praw i wolno-
ści jednostki29.

Konstytucja RP z 1997 r. w preambule, a także w art. 30 zawiera sformułowanie 
dotyczące przyrodzonej godności człowieka, co jednoznacznie łączy ją z prawem natu-
ralnym. Sens takich wypowiedzi ustrojodawcy dobrze ujął polski TK, stwierdzając, że 
odgrywają one rolę „łącznika między Konstytucją (akt prawa pozytywnego) a porządkiem 
prawnonaturalnym”, a oprócz tego „determinanty interpretacji i stosowania Konstytucji; 
wyznacznika systemu i zakresu poszczególnych praw i wolności”30. Prawo naturalne nie 

 21 P. Bała, „Invocatio Dei”…
 22 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 8.
 23 Wyrok z dnia 11 kwietnia 2006 r., SK 57/04, OTK ZU 4/A/2006, poz. 43.
 24 Zob. np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 lipca 2012 r., IV SA/Po 304/12.
 25 Wyrok TK z dnia 15 września 1999 r., K 11/99, OTK ZU 6/1999, poz. 116.
 26 Zob. np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 lipca 2012 r., IV SA/Po 304/12.
 27 Wyrok z dnia 13 stycznia 2004 r., SK 10/03, OTK ZU 1/A/2004, poz. 2.
 28 Zob. np. wyrok z dnia 27 listopada 2007 r., SK 39/06, OTK ZU 10/A/2007, poz. 127; wyrok z dnia 
29 września 2008 r., SK 52/05, OTK ZU 7/A/2008, poz. 125.
 29 Zob. np. wyrok WSA w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2012 r., II SA/Lu 86/12.
 30 OTK ZU 5/A/2002, poz. 65.
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ma charakteru stricte wiążącego i nie znajduje miejsca w konstytucyjnym katalogu 
źródeł prawa. Na podstawie preambuły i art. 30 konstytucji można jednak ‒ jak stwier-
dził W. Skrzydło ‒ uznać jego charakter obowiązujący w tym sensie, że wiele elementów 
prawa naturalnego zostało skodyfikowanych w traktatach międzynarodowych i w ten 
sposób weszło w skład prawa pozytywnego31.

Preambuła dostarcza opartych na autentycznej wypowiedzi ustrojodawcy wska-
zówek co do zgodnych z jego intencjami kierunków interpretacji postanowień konstytu-
cji dotyczących praw i wolności jednostki. Tytułem przykładu można stwierdzić, że 
skoro ustrojodawca negatywnie ocenia okres komunistyczny słowami: „pomni gorzkich 
doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Oj-
czyźnie łamane”, to na ustawodawcy zarówno w trakcie realizacji, rozwijania postanowień 
konstytucyjnych, jak i w trakcie uchwalania ustaw niesłużących bezpośrednio temu 
celowi, ciąży obowiązek wprowadzania rozwiązań uwzględniających tę ocenę ustrojo-
dawcy. W tym kontekście należy przypomnieć uchwałę Senatu RP z 16.04.1998 r. o cią-
głości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską32, w której stwierdzono, że nawet 
nieważność naruszających podstawowe prawa i wolności jednostki „aktów rangi usta-
wowej wymaga stwierdzenia ustawowego, a innych aktów normatywnych – decyzji 
właściwych organów władzy państwowej”. Ponadto sądy, stosując prawo, powinny wziąć 
pod uwagę oceny zawarte w preambule. Warto zauważyć, że jeszcze przed uchwaleniem 
w 1997 r. obowiązującej Konstytucji RP, sądy, negatywnie oceniając okres PRL, brały 
„pod rozwagę prawdę historyczną, odnoszącą się do okresu rządów władz komunistycz-
nych w Polsce”33.

Preambuła podkreśla „świadomość potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami 
dla dobra Rodziny Ludzkiej”, co oznacza	otwarcie Rzeczypospolitej Polskiej na Europę 
i świat oraz implikuje zasadę przychylności współpracy międzynarodowej w procesie 
wykładni norm konstytucyjnych i obowiązującego ustawodawstwa. Zasada ta nie stoi 
w sprzeczności z poczuciem tożsamości narodowej i przywiązaniem do kultury zako-
rzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie. Ustrojodawca nie uległ modnemu współcze-
śnie odcinaniu się od wartości kształtujących przez dwa tysiąclecia kulturę europejską 
i polską tożsamość kulturową, gdyż oznaczałoby to zniekształcenie przeszłości. Prze-
strzegał przed tym już J. Piłsudski, stwierdzając: „Naród, który nie szanuje swojej prze-
szłości, nie zasługuje na szacunek”34.

Oparcie ustroju państwa na akcentowanej w preambule zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot	nawiązuje do chrześcijańskiego 
systemu wartości, według którego jednostkom i ich wspólnotom państwo powinno po-
zostawić jak najszersze możliwości decydowania o własnych sprawach i zajmować się 
tylko tymi zagadnieniami, których jednostki i wspólnoty nie są w stanie rozwiązać35. 

 31 Zob. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 37‒38.
 32 M.P. Nr 12, poz. 200.
 33 Uchwała SN z dnia 11 października 1996 r., III CZP 76/97, OSNC 1997, Nr 2, poz. 16.
 34 Cyt. [za:] „Rzeczpospolita” z 4.03.2009 r., s. A21.
 35 Pius XI w encyklice Quadragesimo anno stwierdził: „Każda akcja społeczna ze swego celu i ze swej 
natury ma charakter pomocniczy; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub 
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Z tym rozumieniem nie jest sprzeczne laickie ujęcie tej zasady aprobowane powszechnie 
współcześnie w państwach demokratycznych, zarówno w nauce prawa, jak i w systemach 
prawnych. Oznacza ona taki podział zadań pomiędzy obywateli i ich wspólnoty – różne 
organizacje społeczne, fundacje – a państwo, w którym temu ostatniemu przydziela się 
zadania bardziej skomplikowane, niemożliwe do realizacji przez mniejsze struktury. 
Szczególne miejsce w przypadku realizacji spraw o charakterze publicznym zajmuje 
w tym przypadku samorząd terytorialny najbliżej związany z lokalnymi potrzebami 
obywateli. TK stwierdził w tym kontekście, że zasada pomocniczości powinna być „ro-
zumiana w całej swej złożoności, która polega na tym, że umacnianie uprawnień oby-
wateli i ich wspólnot nie oznacza rezygnacji z działań władzy publicznej na szczeblu 
ponadlokalnym, a przeciwnie wymaga tego rodzaju działań, jeżeli rozwiązanie problemów 
przez organy szczebla podstawowego nie jest możliwe”36.

3. Uwagi końcowe

Obecnie w państwach demokratycznych upowszechnia się przekonanie, że nieza-
leżnie od swojej specyfiki preambuła do konstytucji ma charakter normatywny. W świe-
tle powyższych rozważań można przyjąć, że mimo nadal zgłaszanych wątpliwości 
upowszechnia się on obecnie w polskiej nauce prawa i w orzecznictwie sądowym.

Normatywny charakter Preambuły Konstytucji RP z 1997 r. odgrywa ponadto 
dużą rolę w nakreślaniu kierunku wykładni poszczególnych norm ustawy zasadniczej. 
Oprócz tego służy wypełnianiu przez konstytucję innych, poza prawną, funkcji, jak np. 
funkcji integracyjnej czy wychowawczej.

wchłaniać”; Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. I, Rzym–Lublin 1987, s. 85.
 36 Wyrok TK z dnia 18 lutego 2003 r., K 24/02, OTK-A 2003, Nr 2, poz. 11.
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Polski przypadek judicialization of politics. Kilka 
słów o roli TK po 2015 roku 

1. Zjawisko judicialization of politics nie jest nowe, choć niekoniecznie dobrze 
znane. Jego założeniem jest chęć oddania politycznej niezgody pod osąd niezależnego 
i niezawisłego arbitra1. W pluralistycznym społeczeństwie, którego odzwierciedleniem 
jest różnorodność opinii prezentowanych w parlamencie, zgoda nie zawsze może zostać 
osiągnięta przy zachowaniu wymagań procesu demokratycznego. Zwycięstwo wyborcze 
bowiem bez uwzględnienia poglądów mniejszości łatwo może przeistoczyć się w tyranię 
większości. Dlatego też niezbędne okazuje się odwołanie do neutralnego politycznie me-
diatora w postaci sądownictwa.

Niemniej jednak rola sądów nie może ulegać zmianie. Sądy nie mogą zastępować 
procesu politycznego w warunkach demokracji reprezentatywnej2. Jeśli tak się dzieje, 
wówczas neutralny proces usądowienia polityki ( judicialization of politics) zaczyna 
ulegać dewiacji w kierunku sędziokracji ( juristocracy), upolitycznienia sądownictwa 
(politicization of judiciary) bądź też specjalnego rodzaju usądowienia polityki (special 
kind of judicialization of politics).

W zależności od rodziny i systemu prawa zjawisko jusicialization związane jest 
ze szczególną rolą najwyższych instancji sądowych, zwłaszcza pełniących funkcję sądów 
konstytucyjnych. Choć oczywiście do tych sądów się nie ogranicza. W Polsce rolę takie-
go neutralnego mediatora powierzono przede wszystkim Trybunałowi Konstytucyjnemu, 
przy czym sąd ten miał głównie pełnić funkcję gwaranta konstytucji w ujęciu kelsenow-
skim3. Od początku swojej działalności stał się także aktywnym obrońcą praw jednost-
ki, co w warunkach demokracji ludowej przyczyniło się do procesu transformacji ustro-
jowej. Wraz z jej rozpoczęciem trybunał stał się gwarantem demokratyzacji ustroju oraz 
zasady podziału i równoważenia władzy. Chodziło zwłaszcza o limitowanie i powścią-
ganie Sejmu przed odzyskaniem statusu organu władzy naczelnej w państwie. To zało-
żenie jest punktem wyjścia do podjęcia rozważań w niniejszym eseju.

W tym kontekście pragnę poświecić nieco uwagi trzeciej ze wskazanych dewiacji, 
czyli special kind of judicialization of politics. Wydaje się bowiem, że z tym 

 1 M. Shapiro, Courts: A Comparative and Political Analysis, Chicago 1981, passim.
 2 T.T. Koncewicz, “Mechanical jurisprudence” under stain? Eastern Europe judiciary under the Eu-
ropean influence, [w:] M. Zubik (red.), Human rights in contemporary world, Warszawa 2017, s. 113.
 3 A. Kustra, Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa a integracja europejska. Studium 
wpływu, Toruń 2015, passim; W. Włoch, Problem gwarancji konstytucyjności legislacji w ujęciu czystej 
teorii prawa Hansa Kelsena (w druku).
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niepokojącym zjawiskiem mamy do czynienia po 2015 r. W pierwszej kolejności omówię 
formułę judicialization (II), by przejść do opisania jej szczególnego rodzaju (III) i na-
stępnie wskazać przykłady, które uzasadniać mogą identyfikację tej dewiacji (IV). 
Skupię się przy tym głównie na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego4. Na zakoń-
czenie postaram się przedstawić krótką konkluzję (V).

2. Niewątpliwie judicialization jest zjawiskiem trudnym do zdefiniowania, zwłasz-
cza w literaturze obcej5. W literaturze polskiej nie poświęca się mu prawie w ogóle 
uwagi. Sam termin wiązany jest z wprowadzeniem prawnych wyrażeń, żargonu, reguł 
i procedur do sfery podejmowania decyzji politycznych. Usądowienie następuje w tym 
wypadku w warstwie językowej. W tym aspekcie judicialization może być utożsamiane 
także z „jurydyzacją” sfery politycznej, gdyż polityka opisywana jest przy użyciu języ-
ka prawnego i prawniczego. Drugie znaczenie judicialization związane jest z wpływem, 
który wywierają rozstrzygnięcia sądowe na decyzje podejmowane w warunkach zwy-
kłego zarządzania sprawami publicznymi. Będą to zwłaszcza przypadki związane 
z rozstrzyganiem o sprawach administracyjnych. Zauważa się przy tym, że usądowienie 
rozciąga się na co raz to nowy zakres spraw publicznych w kontekście rozszerzania 
kompetencji sądów. Trzecie zaś znaczenie związane jest z oddaniem pod osąd niezależ-
nych sądów spraw z istoty swej politycznych (zastrzeżonych dla władzy politycznej: 
legislatywy i egzekutywy). Sprawy te zaliczane są do tzw. czystej polityki (mega-politics, 
pure politics), a wśród nich można wskazać: proces wyborczy, sprawy makroekonomicz-
ne, bezpieczeństwo państwa, transformację ustrojową, kwestie związane z tożsamością 
narodową i wreszcie ustrój jako taki.

Trzeci ze wskazanych zakresów znaczeniowych budzi największe wątpliwości 
z uwagi na wykroczenie poza dotychczasową granicę zaangażowania sądów w ochronę 
praw jednostki, gwarancje konstytucji oraz ochronę relacji między federacją a krajami 
w państwach złożonych. Proces ten jest wspierany przez siły polityczne, a w tzw. młodych 
demokracjach związany jest z przyznawaniem kompetencji sądom do ochrony systemu 
demokratycznego6. Wszystko to powoduje, że sądy (najwyższe czy konstytucyjne) stają 
się ważnymi uczestnikami gry politycznej. Przy ich aktywnej postawie identyfikuje się 

 4 Należy jednak pamiętać, że judicialization of politics związane jest nie tylko z działalnością sądów 
konstytucyjnych, ale dotyczy także wpływu na decyzje parlamentów, który wywierany jest przez sądy mię-
dzynarodowe i ponadnarodowe, por. M.C. Tolley, Judicialization of Politics in Europe: Keeping Pace with 
Strasbourg,	“Journal of Human Rights” 2012, Vol. 11, s. 66–84; T.T. Koncewicz, op. cit. Roli Trybunału 
Konstytucyjnego sporo uwagi poświęcił A. Preisner choćby w następujących pracach: J. Kmiciewicz, 
A. Preisner, Pozycja prawna sędziego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] J. Trzciński (red.), Trybunał Konsty-
tucyjny: materiały konferencyjne, Wrocław 1987, s. 295‒335; A. Preisner, Prawne problemy funkcjonowa-
nia Trybunału Konstytucyjnego: (konferencja naukowa, Wrocław, 18 XI 1987), „Państwo i Prawo” 1988, 
Nr 6, s. 134‒136; M. Masternak-Kubiak, A. Preisner, Właściwość Trybunału Konstytucyjnego a zagadnienie 
kontroli norm traktatowych, [w:] K. Działocha (red.), Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyj-
nym, Wrocław 1995, s. 131‒154.
 5 R. Hirschl,	The Judicialization of Politics,	[w:]	R.E. Goodin (ed.), The Oxford Handbook of Political 
Science, Oxford 2011, s. 4‒6.
 6 Por. szerzej na ten temat, także krytycznie: W. Sadurski, Prawo przed sądem: studium sądownictwa 
konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Sejmo-
we, Warszawa 2008.
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pierwszą dewiację neutralnej judicialization w postaci juristocracy (tzw. sędziokracja)7. 

To swoiste przeniesienie ciężaru podejmowania kluczowych decyzji politycznych z in-
stytucji demokracji reprezentatywnej (parlamentów) na sądownictwo ma charakter 
globalny, przyjmowany powszechnie i równie powszechnie krytykowany.

W przypadku juristocracy czynnikiem tworzącym dewiację wydaje się aktywizm 
sędziowski. Odnosi się go do dwóch aspektów8. Pierwszy związany jest z sytuacją, 
w której sąd, orzekając o konstytucyjności ustawy, wchodzi w kwestie konstytucyjne 
zakotwiczone w tym akcie niezależnie od zarzutów. Zauważa się przy tym, że sądy 
konstytucyjne są niejako genetycznie obciążone taką tendencją. Drugi aspekt dotyczy 
sytuacji, w której sąd konstytucyjny przyjmuje inną wykładnię konstytucji niż ta, która 
została przyjęta przez legislatywę w procesie uchwalania ustawy. Jest to o tyle niebezpieczne 
zjawisko, że może wywołać „efekt mrożący” powstrzymujący ustawodawcę przed uchwa-
laniem ustaw, w sytuacji, w której spodziewa się odmiennej interpretacji konstytucji 
dokonanej przez sąd konstytucyjny.

Drugą dewiacją judicialization of politics jest zjawisko politicization of judiciary9. 
Dyskutowany w literaturze przykład Tajlandii wskazuje, że sędziowie mogą stać się 
ważnym elementem w grze politycznej. Świadomi wpływu, jaki ich wyroki wywierają 
na sferę polityczną, przyjmują aktywną rolę gracza na arenie politycznej. Sędziowie, 
kierując się własnymi ambicjami oraz wykorzystując konstytucyjny układ relacji między 
organami władzy, mogą stać się instrumentem kontroli sceny politycznej i elementem 
wewnętrznej walki między elitami w państwie. Wzbogacenie konstytucyjne zestawu 
kompetencji sądownictwa o tradycyjnie przypisywane legislatywie bądź wyborcom 
(mianowanie senatorów, kompetencje prawodawcze) może naruszać podział władzy 
i stanowić zachętę dla sędziów do czynnego zaangażowania się w walkę polityczną. Tym 
samym sądy i sędziowie wdzierają się do polityki.

Odwrotna sytuacja, w której polityka i politycy wchodzą do sądów i przejmują 
sądy, kojarzona może być ze specjalnym rodzajem judicialization of politics.

3. Trzecia dewiacja w postaci specjalnego rodzaju usądowienia polityki obserwo-
wana jest zwłaszcza w krajach byłego bloku socjalistycznego10. Po upadku reżimu so-
wieckiego w tych krajach utworzono silne sądy konstytucyjne (np. Węgry, 1989/1990 r.), 
względnie przyznano więcej stanowczych kompetencji istniejącym scentralizowanym 
sądom konstytucyjnym (np. Polska, 1982/1986 r.). Wysoki autorytet sądów oraz ich nie-
zależna pozycja spowodowały zainteresowanie ze strony świata polityki11. Zauważalny 

 7 R. Hirschl, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. 
Cambridge, Mass.: 2004, passim; R. Hirschl, The Judicialization of mega-politics and the rise of political 
courts, “Annu. Rev. Polit. Sci.” 2008, Vol. 11, s. 93‒118.
 8 V. F. Comella, The rise of specialized constitutional courts, [w:] T. Ginsburg, R. Dixon (ed.), Com-
parative Constitutional Law, Northampton 2011, s. 271‒273.
 9 B. Dressell, Judicialization of politics or politicization of the judiciary? Considerations from recent 
events in Thailand, “The Pacific Review” 2010, Vol. 23, No 5, s. 671–691.
 10 A. Mazmanyan, Judicialization of politics: The post-Soviet way, I-CON (2015), Vol. 1,3 No. 1, 
s. 202–208.
 11 D. M. Brinks, A. Blass, Rethinking judicial empowerment: The new foundations of constitutional 
justice, I-CON (2017), Vol. 15, No. 2, s. 296–331.
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był przy tym pewien paradoks. Podczas gdy globalnie judicialization traktowano jako 
praktykę przeciwdemokratyczną, to w młodych demokracjach zjawisko równoznaczne 
było z sukcesem demokracji właśnie. Niemniej jednak odnotowano także, że sukces 
demokracji skażony jest przewagą formalnej realizacji nad jej materialną ideą. W bloku 
poradzieckim jasne stało się bowiem, że prawo uchwalane i ogłaszane znacznie odbiega 
od istniejącej praktyki. Poza bowiem decyzjami sądowymi charakterystycznymi dla 
judicialization w sferze tzw. czystej polityki, sądy podjęły działalność swoistych „agen-
tur” politycznych. Oznacza to, że politycy nie wahają się wykorzystać sądów dla osią-
gnięcia własnych strategicznych celów. Dlatego też interwencja sądownictwa często 
podszyta jest polityczną instrukcją lub manipulacją.

W wypadku tej dewiacji zauważa się, że sądy stają się stopniowo sprzymierzeń-
cami sił politycznych, akceptując swój udział w formalnej realizacji zasad demokracji 
albo, nie akceptując takiej roli, podejmują próbę sprzeciwu wobec politycznych zapędów 
władzy. Niestety skazane są na niepowodzenie i, w konsekwencji, podporządkowanie 
władzy politycznej12. Przykład Węgier i Polski z ostatnich lat (odpowiednio od 2010 
i 2015 roku) doskonale obrazuje ten scenariusz i rozciąga obserwacje na państwa spoza 
byłego Związku Radzieckiego, choć niewątpliwie pozostające w kręgu jego wpływu do 
końca 1989 roku13. W sytuacji naszego kraju wskazać można poddanie się wpływom 
politycznym przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w konsekwencji nie został 
objęty zmianami ustawowymi i obronił swoją silną i niezależna pozycję w strukturze 
władzy sądowniczej, oczywiście i wyłącznie w formalnym wymiarze. Przeciwny los 
spotkał Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, które zostały podporządkowane nie-
malże siłą rządzącej opcji politycznej.

W tym kontekście zauważa się, że sądy konstytucyjne są silne w zasadzie wyłącz-
nie w warstwie formalnej14. Sądy te unikają bowiem raczej rozstrzygania w kwestiach 
z natury politycznych i podejmowania decyzji nawet w sprawach objętych ich kompe-
tencjami. W sytuacji natomiast, gdy kwestia może być zakwalifikowana jako „wrażliwa”, 
politycznie sądy te będą wprowadzały uzasadnienie prawne pod decyzje forsowane przez 
polityczną większość parlamentarną.

W przeciwieństwie do upolitycznienia sądownictwa (politicization of judiciary), 
w wypadku special kind of judicialization of politics zatarcie zasady podziału władzy 
formalne15 lub nieformalne16 otwiera politykom wrota do sądów. Władza polityczna 
zawłaszcza przestrzeń apolitycznego, już tylko czysto teoretycznie, sądownictwa17.

 12 A. Mazmanyan, op. cit., s. 209–212.
 13 T. Drinóczi, A. Bień-Kacała, Illiberal constitutionalism in Hungary and Poland: The case of judici-
alization of politics, [w:] A. Bień-Kacała, L. Csink, T. Milej, M. Serowaniec (red.), Liberal constitutionalism 
- between individual and collective interests, Toruń 2017, s. 73‒108.
 14 A. Mazmanyan, op. cit., s. 217‒218.
 15 T. Drinóczi, Constitutional Politics in Contemporary Hungary, 1 Vienna Journal of International 
Constitutional Law (2016).
 16 A. Bień-Kacała, Informal constitutional change. The case of Poland, „Przegląd Prawa Konstytucyj-
nego” 2017, Nr 6, s. 199‒218.
 17 A. Młynarska-Sobaczewska, Polish Constitutional Tribunal Crisis: Political Dispute or Falling 
Kelsenian Dogma of Constitutional Review, “European Public Law” 2017, Vol. 23, No. 3, s. 489–506.
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4. O tym, czy będziemy mogli zidentyfikować specjalny rodzaj usądownienia 
polityki, opisany w kontekście państw byłego Związku Radzieckiego, decyduje określo-
ne zachowanie sądu konstytucyjnego. Warto zatem w tym kontekście zastanowić się, czy 
w wypadku polskiego Trybunału Konstytucyjnego możemy odnaleźć takie wyroki, 
które pozwalają na skojarzenie ich z wykonaniem woli większości parlamentarnej.

W tym miejscu warto rozważyć dwa rozstrzygnięcia, które mogą spełniać, jak się 
wydaje, wskazane kryterium. Będzie to wyrok TK z 16 marca 2017 r. (Kp 1/17) oraz 
wyrok TK z 20 czerwca 2017 r. (K 5/17).

W pierwszej kolejności należy rozważyć wyrok z 16 marca 2017 r. (Kp 1/17)18. 
W orzeczeniu tym TK potwierdził zgodność z Konstytucją RP wprowadzenia tzw. zgro-
madzeń cyklicznych i przyznania im szczególnej ochrony w porównaniu ze zgromadze-
niami niecyklicznymi. Niemniej jednak wątek merytoryczny nie będzie przedmiotem 
szczegółowych rozważań. W tej sprawie decydującym przejawem szczególnego przy-
padku judicialization jest dobór sędziów do składu orzekającego.

Przede wszystkim należy podkreślić, że wniosek w analizowanej sprawie został 
złożony przez Prokuratora Generalnego w dniu 7 marca 2017 r. Wniosek ten dotyczył 
wyłączenia trzech sędziów wybranych w 2010 roku19. W uzasadnieniu PG wskazał, że 
w dniu 11 stycznia 2017 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwier-
dzenie niekonstytucyjności uchwały Sejmu z 26 listopada 2010 r. w sprawie wyboru 
sędziów TK20 z uwagi na naruszenie konstytucyjnej zasady indywidualnego wyboru 
sędziów oraz zasady legalizmu. W konsekwencji wniosek kwestionujący legitymację 
sędziów do orzekania może wywołać wątpliwości co do obiektywizmu sędziów w oce-
nie stanowisk prezentowanych przez Prokuratora Generalnego w poszczególnych sprawach 
rozpoznawanych przez trybunał. Następnie, 8 marca 2017 r., trybunał postanowieniem 
wyłączył wskazanych sędziów od orzekania w sprawie. Oczywiście takie rozstrzygnię-
cie trybunału nie musi jeszcze oznaczać motywacji politycznej podjętego działania. 
Kontrowersje natomiast powstają, gdy weźmiemy pod uwagę, że TK nie wyłączył od 
orzekania sędziego wybranego w 2017 r., który sam złożył wniosek o wyłączenie ze 
składu z uwagi na udział w wydaniu kwestionowanego aktu normatywnego. Tymczasem 
trybunał w dniu 15 marca 2017 roku postanowił nie wyłączać sędziego z orzekania. 
Procedura ta skłania do zadania pytania o faktyczne motywy działania Trybunału Kon-
stytucyjnego. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że dobór składu 
sądzącego był skażony motywami politycznymi. W związku z tym powołane przepisy 
i normy prawne zostały wskazane w zasadzie jedynie jako swoisty ozdobnik (ornament) 
do podjętego w takich warunkach rozstrzygnięcia. Niestety taki sposób ustalenia składu 
sądzącego wywołuje także wątpliwości co do rozstrzygnięcia merytorycznego w sprawie 
Kp 1/17.

 18 A. Bień-Kacała, Gloss to the judgement of Constitutional Tribunal of 16 March 2017 (Kp 1/17), 
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, Nr 4, s. 255‒262.
 19 Dokumenty w sprawie dostępne pod adresem: http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz= 
dokumenty&sygnatura=Kp%201/17 [dostęp 05.02.2017].
 20 M.P. Nr 93, poz. 1067.

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kp%201/17
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kp%201/17
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W tym kontekście drugi wyrok z 20 czerwca 2017 r. (K 5/17) jest interesujący 
przede wszystkim z uwagi na treść rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Merytoryczna bowiem 
strona decyzji trybunalskiej wskazywać może na sankcjonowanie woli większości par-
lamentarnej w zakresie zmiany charakteru ciała konstytucyjnego, jakim jest Krajowa 
Rada	Sądownictwa21. Niewątpliwie status ustrojowy tego organu nie został konstytucyj-
nie przesądzony. W art. 10 Konstytucji RP nie znajdziemy bowiem przypisania rady do 
władzy sądowniczej. Trybunał stanął więc na stanowisku, że nie należy zaliczyć jej do 
judykatywy. Tłem jest oczywiście charakter wyliczenia (otwarty czy zamknięty) organów 
we wskazanym przepisie oraz przyjęta metoda wykładni konstytucji22. Interpretacja 
językowa może uzasadniać przyjęcie stanowiska wyrażonego przez trybunał. W sytuacji 
natomiast, gdy zastosujemy inne rodzaje wykładni (systemowa i celowościowa), możemy 
dojść do przekonania, że KRS została ujęta w rozdziale poświęconym władzy sądowni-
czej właśnie, i dodatkowo jej rola ustrojowa (w postaci stania na straży niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów) uzasadniać powinna zaliczenie tego organu do władzy 
sądowniczej. Przyjęcie takiego stanowiska skutkowałoby koniecznością przypisania KRS 
relewantnych gwarancji przyznawanych judykatywie, choć oczywiście nie może ona 
wymierzać sprawiedliwości (art. 175 Konstytucji RP). Chodzić więc mogłoby przede 
wszystkim o niezależność i apolityczność organu. Trybunał Konstytucyjny wskazał 
natomiast, że aktualna pozycja ustrojowa KRS, jej zadania i kompetencje nie obligują 
do stosowania wobec Rady takich samych gwarancji jak wobec konstytucyjnych organów 
władzy sądowniczej. Stosując podobną metodologię wykładni, TK przyjął, że nie jest 
konstytucyjnie wymagane, aby sędziów w skład KRS wybierali sędziowie. Ustawodaw-
ca może zatem swobodnie przyjąć inny sposób ich wyłaniania, w tym także wybór przez 
ciało polityczne (np. Sejm). W konsekwencji takiego stanowiska trybunału zmiana sta-
tusu i sposobu kreowania Krajowej Rady Sądownictwa stały się prawnie uzasadniona 
i możliwe. Po pewnych perypetiach związanych z wykonaniem prawa weta przez Pre-
zydenta RP, reforma sądownictwa w zakresie KRS weszła w życie.

W tej sprawie niepokojące jest także następstwo czasowe. Pośrednio potwierdza 
ono prezentowane w eseju stanowisko dotyczące specjalnego rodzaju usądowienia poli-
tyki w Polsce. Pierwszy projekt ustawy został bowiem przygotowany przez ministra 
sprawiedliwości/Prokuratora Generalnego i wniesiony przez rząd pod obrady Sejmu 
w marcu 2017 r. Od początku spotkał się on z ostrą krytyką. W konsekwencji, w kwiet-
niu 2017 r. PG zaskarżył do TK obowiązujące wówczas podstawy prawne funkcjonowa-
nia KRS. Trybunał wydał wyrok w dniu 20 czerwca 2017 r., zaś ustawę Sejm uchwalił 
spokojnie w dniu 12 lipca 2017 r., mając potwierdzenie pro futuro konstytucyjności 
przyjmowanych rozwiązań i konieczności dokonania zmian w uznanym za niekonsty-
tucyjny stanie prawnym. Ta sekwencja czasowa jest wielce wymowna i nie przekreśla 

 21 M. Matczak, How to Demolish an Independent Judiciary with the Help of a Constitutional Court, 
VerfBlog, 2017/6/23, http://verfassungsblog.de/how-to-demolish-an-independent-judiciary-with-the-help-of 
-a-constitutional-court/ [dostęp 05.02.2017].
 22 W tym zakresie interesujący jest wywód M. Matczaka, Why Judicial Formalism is Incompatible 
with the Rule of Law (August 29, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2831477 [dostęp 
05.02.2017].

http://verfassungsblog.de/how-to-demolish-an-independent-judiciary-with-the-help-of-a-constitutional-court/
http://verfassungsblog.de/how-to-demolish-an-independent-judiciary-with-the-help-of-a-constitutional-court/
https://ssrn.com/abstract=2831477
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jej weto głowy państwa zgłoszone 24 lipca 2017 r. Co więcej, prezydent również wpisał 
się w tę swoistą grę polityczną z udziałem sądu konstytucyjnego, wnosząc własny projekt 
ustawy dotyczącej KRS w dniu 26 września 2017 r., po czym podpisał uchwaloną już 
ustawę 20 grudnia 2017 r., w tym samym dniu, w którym po raz pierwszy w historii Unii 
Europejskiej został wdrożony art. 7 Traktatu o UE dotyczący ochrony praworządności23.

5. W podsumowaniu czynionych tutaj uwag należy zauważyć zasadniczą zmianę 
wykonywanych przez Trybunał Konstytucyjny funkcji. Z sądu, którego zadaniem była 
ochrona praw jednostki u zarania, poprzez strażnika zasady demokratycznego państwa 
prawa w warunkach transformacji ustrojowej oraz po jej zakończeniu wraz z uchwaleniem 
Konstytucji RP z 1997 r., doszedł do funkcji uzasadniania prawnego woli większości 
parlamentarnej. Przytoczone orzeczenia wskazują, że Trybunał Konstytucyjny wykracza 
nawet poza rolę sprzymierzeńca rządzących i staje się ich sługą, zwłaszcza w sprawach 
„wrażliwych” politycznie. Takie zachowanie potwierdza, że mamy do czynienia ze spe-
cjalnym rodzajem usądowienia polityki w Polsce. W takiej sytuacji możemy spodziewać 
się, że w pozostałym zakresie TK wykonywał będzie swoją dotychczasową rolę strażni-
ka konstytucji przy założeniu raczej pasywizmu i stosowania wykładni językowej. W tym 
miejscu zatem należy postawić pytanie: czy w takich warunkach ochrona praw jednost-
ki choćby poprzez skargę konstytucyjną może zostać zrealizowana?

 23 A. Bień-Kacała, Poland within the UE: Dealing with populist agenda, „Osteuropa Recht” 4/2017, 
s. 428-443.
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Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie 
zmiany konstytucji i jej preambuły 

1. Uwagi wprowadzające

Konstytucja stanowi fundament funkcjonowania państwa i słusznie oczekuje się, 
że będzie bardziej niezmienna od aktów prawnych stojących niżej w hierarchii źródeł 
prawa. Z jednej strony wiąże się to z tendencją do zapewnienia konstytucji większej 
trwałości od ustaw zwykłych. Tendencja ta znajduje zazwyczaj odzwierciedlenie w roz-
maitych procedurach utrudniających zmianę konstytucji: wymagania kwalifikowanego 
kworum i kwalifikowanej większości, zatwierdzenia uchwalonej przez parlament zmia-
ny w drodze referendum, zakaz dokonywania zmian konstytucji w pewnych sytuacjach 
bądź okresach itp. Poprzez wprowadzenie szczególnego trybu zmiany ustrojodawca 
dokonuje zabezpieczenia treści konstytucji, a tym samym dokonuje utrwalenia określo-
nego sytemu społeczno-politycznego1. Z drugiej zaś strony, konstytucja powinna odpo-
wiadać rzeczywistości społecznej, w której funkcjonuje, a ta zmienna rzeczywistość 
powinna znajdować swoje odbicie w treści konstytucji. Konstytucja jest aktem prawnym 
szczególnego rodzaju, o cechach trwałości osiąganych przez ustalenie szczególnych 
rygorów proceduralnych modyfikacji jej postanowień. Niekiedy ustrojodawca bezpo-
średnio zakazuje zmiany określonych norm konstytucyjnych. Dodatkowo w doktrynie 
wskazuje się na ograniczoną zdolność ich modyfikacji2.

Należy mieć także świadomość, że zagadnienie zmiany konstytucji nie stanowi 
zagadnienia wyłącznie z zakresu konstytucyjnej procedury. Wszak obok konstytucji pi-
sanej, rozumianej jako akt normatywny najwyższego rzędu, występuje jeszcze pojęcie 
konstytucji rzeczywistej, definiowanej jako panujący układ sił politycznych, społecznych 
i ekonomicznych3. Tak więc w szeroko pojętym procesie zmiany konstytucji, obok zagad-
nień proceduralnych, należy także uwzględniać sytuację społeczną, a zatem socjologicz-
ny aspekt tego zabiegu, w tym zagadnienie stopnia rozeznania suwerena w zakresie 

 1 A. Bałaban, Trwałość konstytucji jako jedna z jej wartości, [w:] J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół 
konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane profesoro-
wi Tadeuszowi Smolińskiemu, Szczecin-Jarocin 2011, s. 71 i n.
 2 A. Bień-Kacała, Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konstytucji 
z 1989 r.), „Studia Iuridica Toruniensia” 2010, tom VI, s. 94.
 3 F. Siemieński, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1980, s. 21.
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proponowanych zmian. Istotne jest zachowanie spójności między proponowanymi zmia-
nami regulacji konstytucyjnej a praktyką polityczną i społeczno-ekonomiczną. Potencjal-
ny rozdźwięk między konstytucją pisaną a rzeczywistą rodzi zjawisko fikcyjności kon-
stytucji pisanej, którego rozmiary mają charakter stopniowalny. Fikcyjność całej lub 
części konstytucji pisanej jest zjawiskiem towarzyszącym poważnym, znaczącym trans-
formacjom polityczno-ustrojowym4. Z drugiej strony należy wskazać, że doświadczenia 
państw demokratycznych wskazują, że w okresach deficytu owych poważnych, znaczących 
transformacji polityczno-ustrojowych, zmiana konstytucji i jej zakres pozostają w prak-
tyce pochodną decyzji partii politycznych, podejmowanych przez partie rządzące, dążące 
do reformy istniejących instytucji prawnych. One też przesądzają o wyborze czy to cał-
kowitej, czy to częściowej zmiany konstytucji5. Dodajmy, że jednym z wyznaczników 
demokratyzmu konstytucji, jak również demokratyzmu proponowanych w niej zmian 
zawsze jest ochrona wolności i praw mniejszości, na którą składa się z jednej strony kon-
stytucyjna rejestracja tych wolności i praw, a z drugiej istnienie skutecznych, konstytu-
cyjnych, formalnych gwarancji tychże wolności i praw. Od tego kanonu żaden proces 
zmiany konstytucji nie może być uwolniony, jeżeli rozważanie zmiany konstytucji ma 
sytuować się w obszarze konstytucjonalizmu demokratycznego i prawniczego. A contra-
rio, odstępstwo od tego kanonu stwarza realne zagrożenie dryfem ku konstytucjonali-
zmowi niedemokratycznemu i politycznemu.

Z faktem, iż konstytucja stanowi zwieńczenie systemu źródeł prawa wewnętrz-
nego, a zarazem źródło konstytucyjnych wzorców badania zgodności z nią wszelkich 
aktów normatywnych rzędu niższego, ściśle powiązana jest kwestia jej demokratyzmu. 
Otóż konstytucja, a zatem także proces konstruowania propozycji jej zmiany – czy to 
częściowej, czy to całkowitej – wymaga demokratycznej legitymacji. Stąd rzeczywisty 
udział suwerena w szeroko pojętym – zarówno proceduralnie, jak i społecznie – procesie 
zmiany konstytucji przedstawia się jako absolutnie konieczny. Uwaga ta uzmysławia 
nam, że w procesie tym nie tylko muszą zostać dochowane wszelkie konstytucyjne ele-
menty procedury zmiany obowiązującej konstytucji, ale że i rozstrzygnięcie samego 
suwerena powinno być rozstrzygnięciem świadomym. Dlatego znaczenie odpowiedniej 
edukacji obywatelskiej i konstytucyjnej społeczeństwa jest nie do przecenienia, wydaje 
się, że w tym zakresie można mówić o pewnych zaniedbaniach. Z tego punktu widzenia 
rozciągniętą w czasie, realną, a nie pozorną debatę społeczną i medialną nad potrzebą 
(czy w ogóle ma ona miejsce?), istotą i kierunkami ewentualnych, proponowanych zmian 
konstytucji należy uznać za conditio sine qua non szeroko pojętej procedury zmiany 
konstytucji. Bez szerokiego, społecznego konsensusu co do potrzeby, istoty i kierunków 
zmiany konstytucji nie może być mowy o dopuszczalności samej zmiany konstytucji. 
Zmiana przeprowadzona bez poprzedzającego ją realnego, społecznego konsensusu 

 4 A. Bisztyga, Zmiana konstytucji jako źródła prawa o najwyższej mocy prawnej, [w:] E. Barany 
a kolektiv: Zmena prawa, Ustav statu a prava slovenskej akademie vied, Slovakia Academic Press, Bratisla-
va 2013, s. 89.
 5 B. Banaszak, Przesłanki zmiany Konstytucji RP z 1997 roku w świetle dotychczasowych doświad-
czeń praktycznych i propozycji ustrojowych, [w:] B. Banaszak, J. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane 
zmiany w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010, s. 12.
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byłaby zmianą już od początku swojego obowiązywania skazaną na fikcyjność. Zmiana 
konstytucji wprowadzona w warunkach jedynie pozornej, niepełnej społecznej akcep-
tacji dla zmian nosiłaby znamiona gwałtu zadanego przez reprezentanta suwerena sa-
memu suwerenowi – Narodowi. Każdy podmiot uczestniczący w szeroko pojętej proce-
durze zmiany konstytucji powinien mieć na uwadze, że proponowane zmiany 
konstytucji nie powinny przynosić uszczerbku integrującej funkcji konstytucji. Ergo, 
konstytucji nie wolno uchwalać przeciwko komuś.

Prowadzenie rozważań na temat procedur zmian konstytucji w płaszczyźnie nor-
matywnej nie jest wcale sprawą prostą. Przestrzeń od zmiany częściowej do rewizji 
konstytucji jest stopniowalna i nie opiera się na ostrych podziałach6. Wyróżnić możemy 
fragmentaryczną zmianę (nowelizację), która nie obejmuje najważniejszych zasad ustro-
jowych, a tym samym nie zmienia charakteru państwa, oraz jej rewizję. Ta ostatnia 
kategoria oznacza zmianę konstytucji dotykającą większej liczby i bardziej fundamen-
talnych postanowień oraz przeprowadzoną w szczególnym trybie, często ułatwionym 
w stosunku do fragmentarycznej nowelizacji7. Różnica jest w tym wypadku przede 
wszystkim jakościowa. Najbardziej zasadnicze znaczenie będzie miało oczywiście uchwa-
lenie całkiem nowej regulacji. Niekiedy kategorie rewizji i zmiany wprost są przewidzia-
ne w tekście konstytucji. Praktycznie nie spotyka się regulacji przewidujących możliwość 
czy konieczność uchwalenia nowego aktu np. wobec zdarzenia uzasadniającego kres 
obowiązywania danej regulacji. Należy zwrócić uwagę na to, że postanowienia konsty-
tucji, szczególnie te dotyczące ustroju państwowego, wymagają trwałości i stałości 
większej niż postanowienia ustaw zwykłych. Zmiana tak istotnego aktu ustrojodawcze-
go państwa, jakim jest konstytucja, niesie ze sobą potrzebę zachowania jego znaczenia 
prawnego i legitymacji społecznej.

W doktrynie prawa konstytucyjnego jednym z najbardziej klasycznych rozróżnień 
w zakresie procedury zmian konstytucji jest wyróżnienie trybu elastycznego i sztywne-
go8. Cechą charakterystyczną trybu elastycznego jest to, że procedura zmiany konstytu-
cji jest identyczna jak w przypadku ustaw. Z kolei w przypadku trybu sztywnego mamy 
do czynienia z odmienną, bardziej rygorystyczną procedurą zmiany, niż ma to miejsce 
w przypadku ustawy9. Zastosowanie powyższego kryterium pozwala na wyodrębnienie 
dwóch grup konstytucji współczesnych państw europejskich: elastycznych oraz sztyw-
nych. Należy podkreślić, że z biegiem czasu podział ten stał się dysfunkcjonalny10 i nie 
jest dostosowany do obecnej rzeczywistości prawnej. Na skutek przesuwającej się 

 6 Por. W. Sokolewicz, O gradacji zmian konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. 
Parlament, studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000, s. 182–192.
 7 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., wyd. 5, Warszawa 2008, s. 33.
 8 Szerzej zob.: J. Szymanek, Zabezpieczenie konstytucji przed zmianą konstytucji, „Prawo i Polityka” 
2015, tom 6, s. 7; B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycz-
nych, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 52‒53.
 9 Por. R. Grabowski, Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współcze-
snych państw europejskich, Rzeszów 2013, s. 25‒26.
 10 R. Grabowski, Trójstopniowa klasyfikacja konstytucji z uwagi na tryb ich zmiany na przykładzie 
regulacji ustrojowych współczesnych państw europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 5, 
s. 127.
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granicy pomiędzy konstytucjami sztywnymi i elastycznymi wykształciła się nowa gru-
pa konstytucji półsztywnych.

Celowe utrudnienie zmiany konstytucji znajduje swoje uzasadnienie w szczegól-
nej roli, jaką odgrywa ona we współczesnym państwie. Konstytucja, jak wiadomo, 
spełnia wiele funkcji, wśród których najistotniejszą wydaje się stabilizacja systemu 
społeczno-politycznego11. Wyraźnie dostrzegalna jest kwestia tego, że niektóre postano-
wienia konstytucji, zwłaszcza te dotyczące ustroju państwowego, wymagają trwałości 
i stałości większej niż postanowienia ustaw zwykłych. Tego rodzaju rozwiązania są 
gwarancją stałości podstaw porządku prawnego. Z drugiej jednak strony, im większa 
jest sztywność konstytucji, tym częściej może dochodzić do naruszeń zamieszczonych 
w niej zasad przez ustawy zwykłe. Dlatego też wskazuje się na ujawniającą się w prak-
tyce potrzebę zmiany konstytucji.

Podstawowym kryterium zmiany obowiązującej konstytucji powinna być ocena 
jej funkcjonowania. Ocena ta powinna stanowić efekt swoistego przeglądu konsekwen-
cji obowiązywania poszczególnych norm konstytucji. I dopiero wtedy, gdy uznamy, że 
bieżąca praktyka konstytucyjna oparta na danej normie lub dane normy konstytucyjne 
nie są obiektywnie praktyką optymalną i że zakładamy prawdopodobieństwo wprowa-
dzenia lepszych rozwiązań, możemy rozważać rewizję danej normy czy norm konsty-
tucyjnych12. Szczególnie istotny jest tutaj również tzw. moment konstytucyjny, czyli 
warunki, w których aktualizuje się konieczność uchwalenia nowej lub nowelizacji obo-
wiązującej konstytucji13. Co do zasady, decyzję w tej sprawie podejmuje suweren, a za-
daniem ustawodawcy konstytucyjnego jest jej realizacja. Trzeba również pamiętać o tym, 
że decyzja o zmianie konstytucji jest zawsze decyzją zależną w mniejszym lub większym 
stopniu od rozstrzygnięcia politycznego14. Źle, gdy służy ono doraźnym celom i interesom 
politycznym.

2. Procedura zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Procedura regulująca tryb zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia 1997 r.15 regulowana jest w jej art. 235, uzupełniająco również w przepisach konsty-
tucyjnych regulujących kwestie trybu ustawodawczego (art. 119‒122), regulaminie Sejmu 
i Senatu RP, a także w ustawie o referendum ogólnokrajowym16. Prawo inicjatywy 
w zakresie przedstawienia projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP przyznano ściśle 

 11 Ibidem, s. 49‒50.
 12 A. Bisztyga, Czy potrzebne są zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?, Zeszyty Naukowe 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Zeszyt Naukowy Katedry 
Prawa i Administracji 2007, nr 32, s. 22.
 13 B. Banaszak, W poszukiwaniu „momentu konstytucyjnego”, czyli o warunkach zmiany konstytucji, 
„Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 2, s. 11.
 14 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 1116.
 15 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 16 Ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 318.
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określonej grupie podmiotów17. Zaliczono do nich m.in.: prezydenta, senat oraz co naj-
mniej 1/5 ustawowej liczby posłów. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy 
uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym 
niż 60 dni przez Senat RP (art. 235 ust. 2). Należy tutaj zwrócić uwagę na wydłużony 
termin na uchwalenie ustawy przez senat, który przy zachowaniu normalnego trybu 
ustawodawczego wynosi jedynie 30 dni (art. 122). Pierwsze czytanie projektu ustawy 
o zmianie konstytucji nie może nastąpić wcześniej niż trzydziestego dnia od momentu 
jej przedłożenia Sejmowi. Termin ten wydaje się wystarczający, aby każdy z posłów 
mógł się z nim zapoznać18. Jeżeli przedmiotem zmiany są przepisy rozdziałów I, II lub 
XII Konstytucji RP, to uchwalenie tej ustawy przez Sejm może odbyć się nie wcześniej 
niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. Postanowienia te 
mają być gwarancją stabilności przepisów o szczególnym znaczeniu dla państwa i jego 
obywateli.

Zgodnie z art. 235 ust. 4 Konstytucji RP ustawa o jej zmianie może być uchwalo-
na przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów oraz przez Senat RP bezwzględną większością głosów w obec-
ności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Postanowienia tegoż artykułu są 
przykładem wprowadzenia przez ustrojodawcę szczególnego trybu zmiany konstytucji. 
Wymogiem w tym przypadku jest zarówno określone kworum, jak i uzyskanie odpo-
wiedniej większości.

Jeżeli uchwalona przez Sejm i Senat RP ustawa o zmianie Konstytucji RP dotyczy 
przepisów rozdziału I, II lub XII, każdy z określonych podmiotów (co najmniej 1/5 usta-
wowej liczby posłów, Senat RP lub Prezydent RP) może wystąpić do Marszałka Sejmu 
z wnioskiem o przeprowadzenie referendum zatwierdzającego. Podmioty te mogą wy-
stąpić z wnioskiem w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat. Jeżeli taki 
wniosek wpłynął, marszałek Sejmu jest zobowiązany niezwłocznie zarządzić referendum. 
Marszałek Sejmu w drodze postanowienia wyznacza datę przeprowadzenia referendum 
na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Sto-
sownie do art. 235 ust. 6 „zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeśli za tą zmianą opowie 
się większość głosujących”. Trzeba podkreślić, że referendum to nie ma charakteru ob-
ligatoryjnego, a jedynie fakultatywny.

Jeżeli w referendum w sprawie zmiany konstytucji większość wypowie się za 
przedstawionymi propozycjami zmian, to prezydent RP jest zobowiązany tę ustawę 
zaakceptować i podpisać. Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę o ważności referendum, 
a prezydent w ciągu 21 dni podpisuje ustawę i zarządza jej niezwłoczne ogłoszenie 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy również przypomnieć o innej gwarancji stabilności Konstytucji RP, jaka 
została wyrażona w art. 228 ust. 6. Mowa tam o zakazie dokonywania jakichkolwiek 
zmian podczas stanu nadzwyczajnego. Zakaz ten dotyczy podejmowania wszelkiego 

 17 M. Jabłoński, Artykuł 235 jako podstawa zmiany i uchwalenia nowej Konstytucji RP, [w:] B. Bana-
szak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 
2010, s. 43.
 18 Ibidem, s. 44.
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rodzaju działań legislacyjnych mających na celu zmianę Konstytucji RP oraz ich prowa-
dzenie. Generalnie rozpoczęte już wcześniej w tym zakresie procedury powinny być 
wstrzymane19.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. jest przykładem tego rodzaju konstytucji, 
w której występują dwie grupy norm, tj. normy zmieniane na zasadach ogólnych oraz 
normy szczególne, zmieniane przy wykorzystaniu dodatkowych utrudnień procedural-
nych. Do tej drugiej grupy z pewnością możemy zaliczyć normy o szczególnej doniosło-
ści, zawarte w rozdziale I Konstytucji RP (zasady ustroju), rozdziale II (dotyczące wol-
ności i praw człowieka i obywatela) oraz w rozdziale XII (dotyczące zmiany konstytucji). 
Nie bez powodu w odniesieniu do rozdziałów I, II i XII Konstytucji RP ustrojodawca 
wprowadził usztywniony tryb ich zmiany w porównaniu z trybem zmiany pozostałych 
rozdziałów Konstytucji RP. Wszak to w rozdziale I oraz II zlokalizowana jest większość 
zasad naczelnych Konstytucji RP oraz wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywa-
tela oraz ich gwarancje. Natomiast powodem wprowadzenia usztywnionego trybu zmia-
ny rozdziału XII Konstytucji z pewnością była chęć uniknięcia swoistego „włamania” 
do rozdziału I oraz II poprzez liberalizację trybu zmiany Konstytucji RP20.

3. Tryby zmian konstytucji w wybranych państwach europejskich

W naszej ocenie prezentacja trybów zmian konstytucji w wybranych państwach 
europejskich pozwoli na stworzenie swoistego punktu odniesienia i uczynienia rzetelnym 
ewentualnego porównania do analogicznych postanowień zawartych w Konstytucji RP.

Konstytucja V Republiki Francuskiej uchwalona 4 października 1958 r. w rozdzia-
le XVI zatytułowanym „O zmianie Konstytucji” określa procedury rewizji jej postano-
wień. W myśl art. 89 inicjatywa w kwestii zmiany konstytucji przysługuje	Prezydento-
wi Republiki, na wniosek premiera oraz członkom parlamentu. Projekt zmiany 
konstytucji powinien być uchwalony przez obydwie izby w identycznym brzmieniu. 
Zmiana wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej w drodze ogólnokrajowego referendum. 
W trybie szczególnym wynikającym z art. 89 ust. 3 projektu zmiany konstytucji nie 
poddaje się pod referendum, jeżeli Prezydent Republiki zdecyduje się przedłożyć go 
parlamentowi zwołanemu w charakterze Kongresu. W takim wypadku projekt ustawy 
konstytucyjnej musi uzyskać poparcie 3/5 zebranych razem członków obu izb parlamen-
tarnych, co w wypadku projektów wywołujących pewne kontrowersje jest trudniejsze 
od uzyskania zwykłej większości w każdej z izb osobno21. Żadne postępowanie w spra-
wie zmiany konstytucji nie może być wszczęte ani kontynuowane w wypadku zagroże-
nia integralności terytorialnej państwa. Ustęp 5 art. 89 stanowi, że przedmiotem zmiany 
konstytucji nie może być republikańska forma rządów22. W Konstytucji V Republiki 

 19 M. Haczkowska, Komentarz do art. 235, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 594.
 20 A. Bisztyga, Czy potrzebne są zmiany…, s. 30‒31.
 21 A. Sulikowski, Procedury rewizji konstytucji w V Republice Francuskiej, „Państwo i Prawo” 2001, 
z. 1, s. 82.
 22 W. Skrzydło, op. cit., s. 37.
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Francuskiej znajduje się również nietypowe rozwiązanie zakazujące zmiany konstytucji 
„w okresie opróżnienia urzędu prezydenta, jak też w okresie, jaki upływa między stwier-
dzeniem zaistnienia trwałej przeszkody w sprawowaniu funkcji prezydenta Republiki 
a wyborem jego następcy”23.

Przepisy o randze konstytucyjnej, kształtujące ustrój współczesnych Niemiec 
zawarte są w Ustawie Zasadniczej (Grundgesetz), uchwalonej 24 maja 1949 r. W tym 
miejscu należy dodać, że w teorii prawa konstytucyjnego określenie „ustawa zasadnicza” 
uważane jest za synonim określenia „konstytucja”. Ustawa Zasadnicza jest aktem 
o średnim stopniu sztywności, może zostać uzupełniona lub zmieniona jedynie ustawą. 
Przyjęcie tej ustawy wymaga zgody udzielonej przez 2/3 posłów Bundestagu i 2/3 głosów 
Bundesratu24. Należy również zwrócić uwagę na kilka zasad uznanych za niezmienial-
ne. Są to zasady: suwerenności narodu, państwa socjalnego, zasada federalizmu opar-
tego o kraje związkowe wraz z „zasadniczym” udziałem tych krajów w ustawodawstwie, 
zasada reprezentacji, trójpodziału władzy, zasada legalizmu, oparcie statusu jednostki 
na nienaruszalności jej godności. Za nienaruszalne uznano również prawo Niemców do 
oporu wobec każdego, kto usiłowałby zmienić ustrój oparty na powyższych zasadach25.

W Konstytucji Republiki Włoskiej uchwalonej 22 grudnia 1947 r. tryb nowelizacji 
konstytucji został ujęty w rozdziale II tytułu VI Konstytucji „Gwarancje konstytucyjne”26. 
Zmiana konstytucji wymagana dwukrotnego uchwalenia przez każdą z izb parlamentu, 
z konieczną przerwą między nimi nie krótszą niż trzy miesiące, przy wymogu większo-
ści bezwzględnej w drugim głosowaniu. Dodatkowo na żądanie 1/5 jednej z izb, pięciuset 
tysięcy wyborców albo pięciu rad regionalnych nad ustawą zmieniającą konstytucję po-
winno się odbyć referendum, które zatwierdza ewentualną zmianę większością głosów. 
Nie przeprowadza się referendum, jeśli ustawa została uchwalona w drugim głosowaniu 
przez każdą z izb większością 2/3 głosów ich członków. Wzorem konstytucji francuskich 
konstytucja włoska uznaje republikańską formę rządów za zasadę niezmienialną27.

Konstytucja Hiszpanii uchwalona 27 grudnia 1978 r.28 w tytule X określa procedu-
rę zmiany jej postanowień. Zgodnie z art. 87 ust. 1 inicjatywa ustawodawcza w kwestii 
reformy konstytucyjnej przysługuje rządowi, kongresowi i senatowi. Projekty o zmianie 
konstytucji powinny być przyjęte większością 3/5 głosów przez każdą z izb. W przypadku 
braku zgody między izbami powołuje się komisję złożoną z równej liczby deputowanych 
i senatorów, która przedstawia tekst poddawany następnie pod głosowanie w kongresie 
i senacie. Jeżeli jednak nie doszło do akceptacji projektu w wyniku tej procedury, a tekst 
otrzymał poparcie bezwzględnej większości w senacie, to kongres może postanowić, 
większością 2/3, o przyjęciu reformy. Następnie projekt reformy konstytucyjnej uchwalony 

 23 K. Wojtyczek, Francja, [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkow-
skich, Warszawa 2007, s. 179.
 24 Zob. art. 79 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., [w:] B. Banaszak, 
A. Malicka (tłum.), Konstytucja Niemiec, Warszawa 2008.
 25 P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, wyd. 4, Warszawa 2008, s. 165.
 26 Ibidem, s. 127.
 27 Ibidem.
 28 Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r., http://biblioteka.sejm.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/ 
10/Hiszpa nia_pol_300612.pdf [dostęp 31.01.2018].

http://biblioteka.sejm.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/10/Hiszpa nia_pol_300612.pdf
http://biblioteka.sejm.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/10/Hiszpa nia_pol_300612.pdf
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przez parlament może zostać poddany pod referendum dla jego zatwierdzenia. Może to 
nastąpić nie później niż 15 dni od chwili jego uchwalenia na żądanie 1/10 części członków 
którejkolwiek z izb.

Jeśliby została podjęta całkowita reforma konstytucji lub reforma częściowa 
dotycząca m.in.: zasad ustroju, wolności i praw obywatelskich, to przystępuje się do 
przyjęcia jej założeń większością 2/3 każdej z izb, po czym następuje niezwłocznie roz-
wiązanie parlamentu. Następnie nowo wybrany parlament przystępuje do rozpatrzenia 
nowego tekstu konstytucji, który powinien być przyjęty większością 2/3 głosów obu izb. 
Po przyjęciu reformy przez Kortezy Generalne poddaje się ją pod referendum w celu 
jej zatwierdzenia. Podkreślenia wymaga fakt, że niedopuszczalne jest podejmowanie 
działań zmierzających do zmiany konstytucji w czasie wojny i innych stanów nadzwy-
czajnych29.

Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 r.30 przewiduje rewizję swych postanowień, 
z wyjątkiem tych, które określają podstawy i formę ustroju, a także tych, które zostały 
uznane za niezmienne31. Konieczność rewizji konstytucji jest stwierdzona uchwałą Izby 
Deputowanych podjętą, na wniosek co najmniej 50 deputowanych, większością 3/5 głosów 
ogólnej liczby członków Izby Deputowanych, w dwóch oddzielnych głosowaniach na-
stępujących po sobie w odstępie co najmniej jednego miesiąca. W uchwale tej powinny 
być wyraźnie określone postanowienia, które mają ulec zmianie. Rewizję uznaje się za 
przyjętą, jeżeli podczas pierwszej sesji następnej Izby Deputowanych za dokonaniem 
rewizji opowie się bezwzględna większość ogólnej liczby jej członków. Gdy projekt re-
wizji konstytucji uzyska poparcie większości ogólnej liczby deputowanych, ale nie 
uzyska poparcia większości 3/5 ogólnej liczby deputowanych, to Izba Deputowanych 
pochodząca z następnych wyborów może podczas swej pierwszej sesji zadecydować 
o dokonaniu rewizji większością 3/5 głosów ogólnej liczby jej członków. Podkreślenia 
wymaga fakt, że żadna rewizja konstytucji nie jest dozwolona przed upływem 5 lat od 
dokonania poprzedniej rewizji.

W Konstytucji Królestwa Danii uchwalonej 5 czerwca 1953 r.32 tryb nowelizacji 
konstytucji został ujęty w części X zatytułowanej „Zmiana Konstytucji”. Zgodnie z § 88, 
jeśli parlament uchwalił projekt ustawy wprowadzającej nowe postanowienia konstytu-
cyjne, a rząd zamierza nadać dalszy bieg sprawie, wówczas zarządza się wybory nowe-
go parlamentu. Jeżeli nowo wybrany parlament przyjmie wspomniany projekt ustawy 
bez poprawek, to w ciągu sześciu miesięcy, licząc od jego ostatniego uchwalenia, będzie 
on przedłożony wyborcom do aprobaty lub odrzucenia w głosowaniu bezpośrednim. 
Jeśli większość osób uczestniczących w głosowaniu, a stanowiących co najmniej 40% 
ogółu uprawnionych do głosowania, wypowie się za uchwalonym przez parlament pro-
jektem ustawy, i gdy uzyska on sankcję królewską, staje się integralną częścią duńskiej 
konstytucji.

 29 Szerzej zob. art. 116 Konstytucji Hiszpanii.
 30 Konstytucja Grecji z 9 czerwca 1975 r., wyd. 2 zm. i uaktual., tłum. G i W Uliccy, Warszawa 2005.
 31 Za niezmienne zostały uznane: art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, 4 i 7, art. 5 ust. 1 i 3, art. 13 ust. 1 i art. 26 
Konstytucji Grecji.
 32 Konstytucja Królestwa Danii z 5 czerwca 1953 r., tłum. M. Grzybowski, Warszawa 2002.
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Konstytucja Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r.33 zakłada możliwość 
zmiany jej postanowień po upływie 5 lat od dnia opublikowania ostatniej ustawy o jej 
zmianie. Zgromadzenie Republiki może jednak w każdej chwili dokonać nadzwyczajnej 
zmiany konstytucji większością 4/5 ogólnej liczby deputowanych. Zgodnie z art. 285 ust. 1 
inicjatywa zmiany należy do deputowanych. Po przedstawieniu pierwszego projektu 
zmiany konstytucji, wszelkie inne projekty zmiany muszą być przedstawione w ciągu 
trzydziestu dni. Zmiany konstytucji są uchwalane w drodze ustawy, większością 2/3 

ogólnej liczby deputowanych. Prezydent Republiki podpisuje przyjętą przez Zgromadze-
nie ustawę i zarządza jej ogłoszenie. Podkreślić należy, że ustrojodawca wytyczył pew-
ne granice zmiany konstytucji34. Nie można podejmować żadnych czynności zmierzają-
cych do zmiany konstytucji w czasie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

W Konstytucji Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r.35 przepisy dotyczące 
zmiany jej postanowień znajdują się w rozdziale VIII „Zmiana Konstytucji”. Z inicjaty-
wą w sprawie jej zmiany może wystąpić grupa co najmniej 1/5 deputowanych do chor-
wackiego parlamentu, prezydent i rząd Republiki Chorwacji. Decyzję o podjęciu prac 
nad zmianą konstytucji podejmuje parlament większością głosów wszystkich deputowa-
nych. Zmianę konstytucji uchwala parlament większością 2/3 głosów wszystkich deputo-
wanych36.

Biorąc pod uwagę regulacje konstytucyjne występujące w poszczególnych pań-
stwach europejskich, możemy wyprowadzić wniosek, że należy je zaliczyć do konsty-
tucji sztywnych. Z punktu widzenia procedur zmian konstytucji w ich treści dostrzec 
możemy stosunkowo duże zróżnicowanie w zakresie uregulowań szczegółowych. Mają 
one charakter łączny lub rozłączny, w zależności od sytuacji.

 33 Konstytucja Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r., tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Warszawa 
2000.
 34 Zgodnie z art. 288 Konstytucji Republiki Portugalskiej „Ustawy o zmianie Konstytucji muszą re-
spektować: a) niepodległość narodową i jedność państwa; b) republikańską formę rządów; c) rozdział Ko-
ściołów od państwa; d) prawa, wolności i gwarancje obywateli; e) prawa pracowników, komisji pracowni-
czych i związków zawodowych; f) współistnienie sektora publicznego, sektora prywatnego oraz 
spółdzielczego i społecznego sektora własności środków produkcji; g) istnienie planów gospodarczych 
w zakresie gospodarki mieszanej; h) zasadę powszechności, bezpośredniości i okresowości oraz tajności 
głosowania w wyborach do organów suwerenności, organów regionów autonomicznych i organów władzy 
lokalnej, a także zasadę proporcjonalności; i) pluralizm poglądów i organizacji politycznej, w tym partii 
politycznych, oraz prawo do demokratycznej opozycji; j) rozdzielenie i współzależność organów suweren-
ności; l) kontrolę konstytucyjności norm prawnych poprzez badanie działań i zaniechań; m) niezawisłość 
sądów; n) autonomię jednostek władzy lokalnej; o) autonomię polityczno-administracyjną archipelagów 
Azorów i Madery.
 35 Konstytucji Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r., wyd. 2 zm. i uaktual., tłum. T.M. Wójcik, 
M. Petryńska, Warszawa 2007.
 36 Zob. art. 142‒144 Konstytucji Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r., wyd. 2 zm. i uaktual., tłum. 
T.M. Wójcik, M. Petryńska, Warszawa 2007.
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4. Charakter normatywny preambuły do konstytucji

Zagadnieniem objętym tytułem artykułu, niemniej nacechowanym pewną odręb-
nością względem wiodącego nurtu rozważań, jest zagadnienie zmiany treści konstytu-
cyjnej preambuły. Jest to jednocześnie zagadnienie doniosłe, determinowane rolą i funk-
cjami w doktrynie i orzecznictwie konstytucyjnym preambule przypisywanymi. 
Zagadnienie zmiany konstytucyjnej preambuły pozostaje w ścisłym związku z potrzebą 
ustalenia jej prawnego charakteru37, a w tej sprawie doktryna polskiego prawa konsty-
tucyjnego dotąd nie wypracowała stanowiska jednolitego, podobnie nasze orzecznictwo 
konstytucyjne przedstawia się w tym zakresie jako dopiero poszukujące powszechnie 
obowiązującego stanowiska. Różne są też determinanty ustanowienia preambuły, która 
jest przecież fakultatywnym elementem konstytucji38. W sprawie normatywnego cha-
rakteru preambuły nadal trwa proces swoistego dialogowania z udziałem Trybunału 
Konstytucyjnego i przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego. Dokonując pewnej 
generalizacji tego zjawiska, można stwierdzić, że zarówno w ramach ewoluujących 
ustaleń doktryny polskiego prawa konstytucyjnego oraz polskiego orzecznictwa konsty-
tucyjnego, można mówić o tendencji coraz szerszego doceniania walorów normatywnych 
konstytucyjnej preambuły39. Analogiczny proces przebiegający swego czasu w Republi-
ce Federalnej Niemiec został tam domknięty za sprawą orzeczenia Federalnego Sądu 
Konstytucyjnego z 1956 roku, dotyczącego zakazu działalności skrajnej Komunistycznej 
Partii Niemiec. W konsekwencji, na gruncie konstytucjonalizmu niemieckiego uznaje 
się w pełni normatywny charakter preambuły tamtejszej ustawy zasadniczej40, podczas 
gdy na gruncie konstytucjonalizmu polskiego wciąż normatywność konstytucyjnej pre-
ambuły traktuje się jako cechę stopniowalną. Wydaje się, że sytuacja powoli, ale pewnie 
dojrzewa do uznania z czasem i na naszym gruncie w pełni normatywnego charakteru 
obowiązującej konstytucji, przy czym z pewnością rozstrzygnięcie takie będzie stano-
wiło poważne wykładnicze wyzwanie, ale i znaczące rozszerzenie pola operacji Trybu-
nału Konstytucyjnego.

Za takim ujęciem charakteru konstytucyjnej preambuły już dzisiaj przemawiają 
istotne, prawnicze, następujące41 argumenty. Po pierwsze, preambuła konstytucji powsta-
je i jest ustanawiana w tej samej procedurze, co cała konstytucja, to znaczy powstaje 
i jest ustanawiana w proceduralnej łączności z samą konstytucją. Zatem i potencjalna 
zmiana treści preambuły musi dokonywać się w trybie właściwym zmianie konstytucji, 
który to tryb jest konstytucyjnie określony. Już tylko ten, proceduralnie doniosły 

 37 A. Bisztyga, Zmiana konstytucji..., s. 90.
 38 A. Ławniczak, Kwestia modyfikacji treści lub usunięcia preambuły do Konstytucji RP, [w:] B. Ba-
naszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 
2010, s. 130.
 39 L. Garlicki, M. Derlatka, Wstęp, pkt 3, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej. Komentarz, tom I, Warszawa 2016, s. 20 i n.; M. Piechowiak, Preambuła Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 1997 roku. Aksjologiczne podstawy prawa, Warszawa 2018 (praca złożona do druku), 
s. 108.
 40 M. Piechowiak, op. cit. i za nim BVerfGE 5,85.
 41 A. Bisztyga, Zmiana konstytucji..., s. 90.
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argument przemawia za niedopuszczalnością traktowania preambuły jako wyłącznie 
rezerwuaru wytycznych interpretacji norm zawartych w artykułach konstytucji. Przy-
jęte rozumowanie nakazuje uznanie istnienia norm konstytucyjnych w samej preambu-
le, ustalenie brzmienia tych norm jest zadaniem doktryny oraz orzecznictwa konstytu-
cyjnego. Uznanie w pełni normatywnego charakteru konstytucyjnej preambuły 
stanowiłoby krok ku petryfikacji zasady pewności prawa, jako że jednoznacznie okre-
ślony zostałby charakter poważnej jednostki konstytucyjnego tekstu. Z drugiej jednak 
strony, zabieg taki otwierałby szerokie pole działania właśnie dla doktryny i sądu kon-
stytucyjnego, które musiałyby wziąć na siebie zadanie bliższego, kontekstowego okre-
ślenia preambułowych treści, w imię zasady określoności prawa. Ponadto, argumentu na 
rzecz objęcia preambuły procedurą zmiany konstytucji dostarcza także praktyka ustro-
jowa. Otóż wstęp do Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został uchylony 
ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej42. Po 
drugie, odmowa uznania normatywnego charakteru konstytucyjnej preambuły musia-
łaby skutkować postawieniem pytania o tryb jej potencjalnej zmiany lub skreślenia, 
ponieważ automatycznie nie mogłaby zostać ona zmieniona w trybie właściwym zasad-
niczej części konstytucji, cieszącej się normatywnym charakterem43. Za uznaniem nor-
matywnego charakteru konstytucyjnej preambuły, a w konsekwencji za tożsamością 
trybów zmiany preambuły i artykułów konstytucji przemawia doniosłość treści niesionych 
przez preambułę. Nie wchodząc w szczegółową analizę treści preambuły obowiązującej 
Konstytucji RP, należy uznać, że są to treści szczególne w rozumieniu cechy konstytu-
tywnej konstytucji. Wszak szczególna treść stanowi jedną z przesłanek konstytutywnych 
konstytucji. Co więcej, preambuła obowiązującej Konstytucji RP ustanawia między 
innymi nakaz współdziałania władz, dialogu społecznego oraz nakaz realizacji zasady 
pomocniczości (subsydiarności). Co prawda zakres oddziaływania zasady pomocniczo-
ści został przez ustrojodawcę zredukowany do obszaru umacniania uprawnień obywa-
teli i ich wspólnot, ale mamy tu zarazem do czynienia z przypadkiem użycia w odnie-
sieniu do pomocniczości terminu „zasada” rozumianego jako norma konstytucji 
o szczególnej doniosłości. To także poważny argument na rzecz uznania, a w zasadzie 
przesądzenia przez samego ustrojodawcę o istnieniu norm konstytucyjnych w preambu-
le konstytucji, a w konsekwencji za normatywnym charakterem preambuły i objęcia jej 
postanowień trybem zmiany konstytucji.

5. Wnioski

Analiza rozwiązań dotyczących procedury zmian konstytucji w poszczególnych 
państwach europejskich wykazała stosunkowo duże zróżnicowanie stosowanych w tym 
zakresie rozwiązań. W procesie zmiany konstytucji, która może być dokonywana jedy-
nie w formie ustawy, możemy wyróżnić trzy etapy: stadium inicjatywy ustawodawczej, 

 42 Dz. U. z 1989 r. Nr 75, poz. 444. Art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia o zmianie Konstytucji Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej brzmiał: „Wstęp skreśla się”.
 43 A. Bisztyga, Zmiana konstytucji…, s. 91.
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stadium prac parlamentarnych oraz stadium zatwierdzenia zmian w referendum oraz ich 
promulgacji i ogłoszenia. Dostrzegalne są różnice pomiędzy poszczególnymi państwami 
i stosowanymi w nich procedurami. Jest to związane z tendencją zapewnienia konstytu-
cji większej trwałości od zwykłych ustaw. Część ustrojodawców wprowadziła klauzule 
rewizyjne, tj. kwalifikowany tryb zmiany wybranych postanowień konstytucji, a część 
poszła dalej, wprowadzając do swoich konstytucji normy relatywnie niezmienialne.

Zagadnieniem nadal nierozstrzygniętym i budzącym pytania na gruncie rodzimej 
doktryny prawa konstytucyjnego jest charakter normatywny konstytucyjnej preambuły. 
Od rozstrzygnięcia tej kwestii zależy określenie trybu zmian czy skreślenia konstytu-
cyjnej preambuły. Autorzy skłaniają się ‒ wzorem niemieckim ‒ ku uznaniu w pełni 
normatywnego charakteru preambuły konstytucyjnej.

Istotne z punktu widzenia zmian w konstytucji jest to, aby te zmiany były prze-
myślane, rozważne i lepiej służyły dobru wspólnemu. Czas pokaże, w jakim kierunku 
będą ewaluować procedury zmian konstytucji poszczególnych państw europejskich.
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Kilka uwag o doktrynalnych uwarunkowaniach 
aktualnego kryzysu ustrojowo-politycznego 

w Polsce 

1. Kiedy Kolega Artur Preisner przedstawił opracowanie Dookoła Wojtek. Jeszcze 
o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji1 nie było rozstrzygniętych kilka problemów 
związanych ze sposobami stosowania Konstytucji RP2. Powołując art. 8 ust. 2 konsty-
tucji, Artur Preisner wskazał między innymi, że przyjęcie kryterium hierarchicznego, 
czyli niezastosowanie przepisu ustawy w konkretnej sprawie, w żadnym razie nie do-
prowadzi do uchylenia przepisu ustawowego, ponieważ sądy i organy administracji 
publicznej nie mają kompetencji w zakresie derogacji i rozstrzygania sporów walidacyj-
nych. Orzekając w sprawach indywidualnych, sądy stosują reguły kolizyjne, co może 
prowadzić do „zawieszenia” zastosowania jednej z kolidujących ze sobą norm3. Teza ta 
zakładała możność odmowy zastosowania ustawy w konkretnej sytuacji, indywidual-
nego podmiotu na rzecz powołania postanowienia konstytucji. Pogląd taki zyskuje na 
aktualności. W ten sposób kilkanaście lat temu Artur Preisner wpisał się istotnie w de-
batę, która stała się jeszcze bardziej doniosła po 2015 roku, tj. po nastaniu okresu tak 
zwanej dobrej zmiany. Skoro w 2017 roku minister sprawiedliwości „wspominał” o od-
powiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy wydali wyrok, odmawiając częściowe-
go zastosowania art. 168a Kodeksu postępowania karnego4 (dalej też k.p.k.), to znaczy, 
że problem bezpośredniego stosowania konstytucji staje się już problemem nie tylko 
ustrojowym, lecz i politycznym5. Spory ustrojowo-polityczne mają jednak swoje „pod-
łoże” doktrynalne i ideologiczne. Tak też rzecz się ma z obecną sytuacją w Polsce. W moim 
przekonaniu polskie spory, wprawdzie „tchną” dogmatyzmem i bezrefleksyjnym, 

 1 A. Preisner, Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji, [w:] L. Garlicki, 
A. Szmyt (red.), Sześć lat obowiązywania Konstytucji Polskiej; doświadczenia i inspiracje. Profesorowi 
Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin, Wyd. Sejmowe, Warszawa 
2003, s. 230‒244.
 2 Dz. U. z 1997 r. Nr 87, poz. 483 ze zm.
 3 A. Preisner, op. cit., s. 239.
 4 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1903.
 5 Przepis art. 168a k.p.k. dotyczy dopuszczalności dowodów z tzw. zatrutego drzewa. Wyrokiem SA 
we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. odmówiono jego pełnego zastosowania, powołując art. 30, 47, 49 
i 51 Konstytucji RP. Por. wyrok SA we Wrocławiu, II AKa 213//16, Lex 2292416, OSA 2017/4/3-63.
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fetyszyzującym podejściem do historii, jednak ich uwikłanie ściśle polityczne jest bardzo 
doniosłe, stanowiąc wyzwanie dla nowoczesnej państwowości6.

2. Jest niesporne, że od dłuższego czasu mamy do czynienia z zasadniczym kry-
zysem demokratycznego państwa prawa determinowanym czynnikami politycznymi, 
w istocie zaś z narastającym prymatem polityki nad prawem, w tym nad Konstytucją 
RP. Zdarzenia polityczne i fakty prawne doprowadziły do najgłębszego od 1989 roku 
kryzysu państwowości, w tym wręcz do ujawnienia się	zagrożeń	polskiej	racji	stanu	
[podkreśl. J.C.]7. Za takie uznaję anarchizację stosunków wewnętrznych oraz pogorsze-
nie się relacji zarówno z Unią Europejską, jak i wieloma państwami. Podejmuje się 
próby przyjęcia, że mają one swoje uzasadnienie ideologiczne i polityczne: konieczność 
zerwania z dotychczasowym „układem”, zmiany „elit” rządzących, rekonstrukcji insty-
tucjonalnej struktur państwa. Argumenty takie były podnoszone z różną częstotliwością 
przez niektóre środowiska polityczne od początku lat 90. XX w. W niektórych rozważa-
niach polityków przeceniano jednak doniosłość tradycyjnie rozumianej koncepcji „pań-
stwa narodowego” we współczesnych warunkach, a także lekceważono konsekwencje 
integracji europejskiej i zjawisk globalizacji, przy przesadnie częstym odwoływaniu się 
do doświadczeń historii8.

Fakty polityczne zaistniałe w latach 2015‒2017 dotyczą, jak nigdy wcześniej, 
również bezpośrednio, środowisk prawniczych. Rodzą one jednoznacznie krytyczne 
komentarze wśród prawników9, przedstawicieli historii doktryn10, a także każą przywo-
łać wypowiedź nieżyjącego już wybitnego politologa Z. Brzezińskiego, który po tragedii 
smoleńskiej trafnie wskazywał, że dzielenie Polski	„stanowi	wredną	robotę	paru	osób	
cierpiących	na	psychologiczne	trudności”11	[podkreśl. J.C.]. Dodam, że w nauce do 
wyjątków należały opinie względnie aprobujące, np. „reformę” i obsadę stanowisk 
w Trybunale Konstytucyjnym12. Wśród zdarzeń uwagę zwracają, oprócz dezawuacji 

 6 Możemy lepiej ‒ wywiad J. Żakowskiego z prof. A. Przeworskim, „Polityka” z 24.01.‒30.01.2018, 
s. 22‒26.
 7 Wyrazem tego jest gwałtowne osłabienie pozycji Polski w UE, por. zwłaszcza K. Pełczyńska-Na-
łęcz, Unia za zamkniętymi drzwiami, „Polityka” nr 34/2017; J. Lewandowski, Europejskie Jackowo, „Gaze-
ta Wyborcza” 26‒27.09.2017. W styczniu 2018 mieliśmy do czynienia z narastającym kryzysem stosunków 
polsko-izraelskich, ujawnionych na tle interpretacji zdarzeń historycznych sprzed 70. lat. Problematyka ta 
została już dogłębnie przeanalizowana, ma wymiar historyczny i nie może być wykorzystywana w bieżącej 
walce politycznej.
 8 Por. np. 10 wywiadów A. Nowaka z J. Kaczyńskim i L. Kaczyńskim [w:] A. Nowak, Intelektualna 
historia III RP, rozmowy z lat 1990‒2012, Warszawa 2013, s. 277‒ 434. Nie zamierzam lekceważyć do-
świadczeń historii, lecz z dystansem odnoszę się do bezrefleksyjnego ich powoływania w kontekście współ-
czesnych wydarzeń.
 9 Por. wywiad M. Rigamonti z A. Strzemboszem, Czy ja też jestem komunistycznym złogiem, „Dzien-
nik Gazeta Prawna” z 28‒30.07.2017.
 10 M. Król, Nie poddać się barbarzyńcom ‒ wywiad A. Pawlickiej z M. Królem ‒ „Newsweek” 
z 24‒30.07.2017.
 11 Z. Brzeziński, Chevrolet w kolorze musztardowym, wywiad K. Kolendy-Zaleskiej [w:] „Gazeta Wy-
borcza”, dodatek ‒ wspomnienie „Ale Historia”, lipiec 2017, s. 88.
 12 Tak Raport Zespołu Ekspertów do Spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z 15.07.2016 [za:] 
http://www.sejm.goc.pl/media8.nsf/files/MGOKACFDR3/Raport%20ZespoC5%82u%20EkpertBw%spraw 
20Problematyki%/Trybuna%82u%20Konstytucyjnego. Przewodniczącym Zespołu był politolog i teoretyk 

http://www.sejm.goc.pl/media8.nsf/files/MGOKACFDR3/Raport%20ZespoC5%82u%20EkpertBw%spraw20Problematyki%/Trybuna%82u%20Konstytucyjnego
http://www.sejm.goc.pl/media8.nsf/files/MGOKACFDR3/Raport%20ZespoC5%82u%20EkpertBw%spraw20Problematyki%/Trybuna%82u%20Konstytucyjnego
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pozycji TK, reforma sądownictwa powszechnego, niekonstytucyjna, w moim przekona-
niu, rekonstrukcja składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zmiana ustawy o Sądzie 
Najwyższym. Zmiany te idą tylko pozornie w kierunku realizacji aspiracji młodszego 
środowiska sędziowskiego, które faktycznie odczuwało istotne ograniczenia drogi awan-
su zawodowego. Jednak ich istotą jest zarówno osłabienie pozycji trzeciej władzy, jak 
i „polityzacja” sfery aktywności tych władz publicznych, które do tej pory były struk-
turą niezależną i względnie odrębną.

3. Niniejsze rozważania odnoszę do trzech rodzajów myślenia o prawie, które 
przedstawił C. Schmitt13. Jego prace są przedmiotem wzmożonego zainteresowania 
w ostatnich latach, nie bez odniesień do polskiego kontekstu. Miał on na myśli: 1) my-
ślenie według norm i konkretnego porządku prawnego (normatywizm); 2) myślenie 
według rozstrzygnięć (decyzjonizm); 3) połączenie obu koncepcji, które zdominowało 
pozytywizm XIX wieku14. Odnosił to do sposobów pojmowania konstytucji w naukach 
prawnych i społecznych, w tym do wskazania na problem relacji konstytucji pisanej do 
tak zwanej konstytucji rzeczywistej15. Po pierwsze, konstytucję można pojmować jako 
odzwierciedlenie dominujących idei, wartości, a zwłaszcza układu sił politycznych 
w danym czasie, które znajdują wyraz w funkcjonujących instytucjach, procedurach 
i konkretnych regulacjach prawa materialnego. Po drugie, stanowić ona może wyraz 
idealistycznie pojmowanej „woli” narodu‒suwerena, która to wola dostatecznie legity-
mizuje ją jako akt kreujący instytucje, prawo i chroniący wolności i praw człowieka. Jest 
to nawiązanie do ‒ różnorodnie pojmowanej ‒ koncepcji umowy społecznej, którą moż-
na kontestować, jednak jej zmiana wymaga ogólnego konsensu co do procedur i treści 
zmian. Po trzecie, konstytucję traktuje się w sposób woluntarystyczny jako samoistną 
„siłę normatywną” kształtującą ustrój państwa i status jednostek, niezależnie od fak-
tycznego poparcia i „zakorzenienia” w społeczeństwie wartości, które wyraża. W tym 
kontekście można przyznać, że zmiany polityczne, z jakimi mamy do czynienia w Polsce, 
rzeczywiście ujawniają problem niektórych regulacji obowiązującej konstytucji i anty-
cypacji jej zmian16.

Przechodząc do sedna rozważań, wśród postaw ideologicznych zderzają się, w spo-
rym uproszczeniu, dwie podstawowe koncepcje pojmowania obowiązywania i stosowania 
konstytucji: wywodzona z myśli Carla Schmitta oraz odwołująca się do „czystej” teorii 
prawa Hansa Kelsena17. Na gruncie polskiej praktyki politycznej oraz instytucjonalnej 

państwa dr hab. Jan J. Majchrowski, zaś dokument nie był powszechnie opublikowany. Krytykę tego wyjątko-
wego opracowania przedstawił M. Matczak, Demokratyczne czy prawne? Uwagi na tle Raportu Zespołu Eks-
pertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1, Wyd. UJ, 
Kraków 2017, s. 92‒110.
 13 Na temat tegoż autora zob. m.in. C. Schmitt i współczesna myśl polityczna, pod red. R. Skarżyńskie-
go, Warszawa 1996; C. Schmitt, Nauka o Konstytucji, Wyd. Teologia Polityczna, Warszawa 2013; J. Zaja-
dło, Schmitt, Wyd. Arche, Sopot 2017.
 14 Szerzej J. Zajadło, op. cit., s. 69‒104.
 15 Zob. F. Lassalle, O istocie Konstytucji, tłum. i wstęp. M. Sobolewski, Warszawa 1960.
 16 W. Brzozowski, O potrzebie reformy konstytucyjnej, „Państwo i Prawo” 2017, nr 12, s. 3‒22.
 17 H. Kelsen, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, posłowie S. Wronkowska, przeł. B. Ba-
naszkiewicz, Wyd. TK, Warszawa 2009.
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zauważalne jest „zderzenie” zwolenników obu postaw w latach 2015‒2017, przy czym 
można powątpiewać, czy nawiązania do wspomnianych koncepcji są w pełni uświado-
mione. Owo „zderzenie” wywarło jednoznacznie negatywne skutki dla standardów de-
mokracji, zasady państwa prawnego i pozycji sądownictwa, a także pozycji w UE, która 
stoi współcześnie przed obliczem kilku wyzwań: gospodarczego, politycznego i „tożsa-
mościowego”.

Wprowadzone przez C. Schmitta terminy „polityczność” oraz „decyzjonizm” 
w sposób szczególnie niebezpieczny „wkroczyły” w Polsce na drogi prawa publicznego, 
wywołując zdarzenia stanowiące fundamentalne zagrożenia lub nawet podważające 
„rzeźbienie państwa prawa”18. Takie doniosłe zdarzenia jak odmowa publikacji niektórych 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego, odmowa powołania niektórych sędziów19 oraz 
przyjęcia ślubowań od już wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego20, 
sam tryb prac nad zmianami ustawy o TK i treść ustaw o TK, oceny samej dopuszczal-
ności niektórych wyroków21, paraliż działalności tego organu na początku 2017 roku, 
sposób powołania nowej prezes TK,, ustawowa rekonstrukcja pozycji Krajowej Rady 
Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego ‒ wszystkie te zdarzenia prowadzą do podważania 
zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej22. Zmiany w organizacji i kon-
cepcji funkcjonowania prokuratury, irytujące zdarzenia prawne i polityczne oddziału-
jące na tok prac parlamentu23 na trwałe wpiszą się w historię polskiego prawa konstytu-
cyjnego, w szczególności w kontekście wątpliwych możliwości wyciągnięcia 
odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej od najważniejszych polityków. Pojawiły się 

 18 Por. Rzeźbienie państwa prawa; 20 lat później ‒ E. Łętowska w rozmowie z K. Sobczakiem, War-
szawa 2012.
 19 Sam TK przyznał wadliwość ustawy, na podstawie której powołano niektórych sędziów, wyrok TK 
z dnia 3 grudnia 2015 r., K 34/15 (OTK ZU z 2015, nr 11/A, poz. 185). Sytuacja w TK spowodowała, że 
jeden z prawidłowo wybranych sędziów zrezygnował z urzędu na rzecz powrotu do SN. Natomiast prawi-
dłowo wybrany przez Sejm sędzia nadal orzeka w NSA (sic!).
 20 Głosy aprobujące postawę prezydenta A. Dudy należały do zdecydowanej mniejszości, zob. np. 
M. Dobrowolski, Prezydent powinien się wstrzymać z przyjęciem ślubowania od nowych sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, „Rzeczpospolita” z 16‒18.10.2015. B 11. Jednak antycypowały w pewnym stopniu póź-
niejsze rozstrzygnięcia TK odnośnie do kontrowersji co do powołania niektórych sędziów, zob. wyrok TK 
z dnia 3 grudnia 2015, K 34/15 (OTK ZU z 2015 nr 11 A/poz. 185). Ustawa o TK (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1064) i praktyka Sejmu wywołały uzasadnione kontrowersje na tle kwestii indywidualizacji kadencji 
sędziego TK.
 21 Wbrew oczywistemu brzmieniu art. 190 ust. 1 konstytucji wyrażono osobliwy pogląd, że „orzecze-
nia TK nie zawsze są ostateczne”. Por. wywiad z K. Zaradkiewiczem, „Rzeczpospolita” z 20.04.2016. Zde-
cydowanie trafną krytykę takiego poglądu przedstawił m.in. M. Matczak, Orzeczenie Trybunału jest osta-
teczne, „Rzeczpospolita” z 22.04.2016.
 22 Por. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 
innych ustaw z 23 01. 2017, [za:] www.sn.gov.pl [w:] Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego BSA-
-III-021-19/17 (z 30.01.2017). Krajowa Rada Sądownictwa podniosła 7 zarzutów naruszenia konstytucji 
przez ww. projekt ustawy, co wykraczało poza ramy zwykłej krytyki i sprowadzało się do konstatacji o ry-
zyku fundamentalnego naruszenia prawa na czele z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziow-
skiej. Zob. Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 30..01.2017 w przedmiocie rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (UD 73) [za:] http://www. 
krs.pl/pl/dzialalnosc /posiedzenia-rady/f, 189, posiedzenia-w-w 2017; [dostęp 16.02.2017]..
 23 Np. poprzez kwestionowanie zgodności z konstytucją prac nad ustawą budżetową na rok 2017.

http://www.sn.gov.pl
http://www. krs.pl/pl/dzialalnosc /posiedzenia-rady/f, 189, posiedzenia-w-w 2017
http://www. krs.pl/pl/dzialalnosc /posiedzenia-rady/f, 189, posiedzenia-w-w 2017
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miarodajne oceny odnośnie do kryzysu państwa prawa, a także ryzyka ujawnienia się 
tendencji autorytarnych, a nawet faszystowskich24. Najbardziej zauważalnym zjawiskami 
stały się narastający relatywizm moralny wśród klasy politycznej oraz ‒ z punktu widze-
nia wielu prawników, polityków i części społeczeństwa ‒ fakt, że konstytucja i zasada 
konstytucjonalizmu przestały stanowić „punkty odniesienia” dla funkcjonowania systemów 
prawnego oraz politycznego. Można rzecz jasna przyjmować, że genezy tych zjawisk 
powinniśmy doszukiwać się jeszcze na początku lat 90. XX. wieku, kiedy narastające 
różnice i ambicje polityczne oraz personalne zaważyły na tak zwanej wojnie na górze, 
ustępując niespełnionym, złudnym nadziejom na budowę systemu partyjnego, w którym 
to nowe partie rywalizowałyby między sobą i efektywnie artykułowały interesy grup 
społeczno-zawodowych25. Zjawiska te doprowadzały przede wszystkim do przekreślenia 
optymalnej lub choćby bardziej pragmatycznej, z punktu widzenia polskiej racji stanu, 
sekwencji zdarzeń ustrojowych i politycznych26. Podstawowym problemem był i pozosta-
je brak ciągłej, konsekwentnie wdrażanej koncepcji polityki społeczno-gospodarczej27, 
brak w miarę spójnej wizji odnośnie do roli państwa wobec gospodarki i społeczeństwa28, 
a także sposób funkcjonowania klasy politycznej, utrudniający budowanie tak zwanego 
kapitału społecznego29. Jednakże układ sił politycznych po 2015 roku doprowadza również 
do faktów, które musimy rozpatrywać już w kategoriach niesankcjonowanych naruszeń 
obowiązującej Konstytucji RP30, w tym zjawisk określanych jako obejście konstytucji31.

W wypowiedziach polityków i prawników znamienne były próby, zwykle nieza-
mierzone, powrotu do myśli C. Schmitta, jego intrygujących odpowiedzi na fundamen-
talne pytania o państwo, polityczność, jedność polityczną, prawo i samą konstytucję. 

 24 Czy kaczyści to faszyści ‒ rozmowa R. Kalukina z R. Kuźniarem, „Polityka” nr 3/2017.
 25 Na temat erozji i zmian w układzie sił politycznych na początku lat 90. XX w. ukazało się wiele 
publikacji historycznych i politologicznych oraz wspomnień i wywiadów. Por. z najnowszych opracowań 
R. Graczyk, Od uwikłania do autentyczności; biografia polityczna Tadeusza Mazowieckiego, Warszawa 
2016, zwłaszcza s. 299‒381. Z punktu widzenia środowisk tzw. prawicy narodowej, w tym Prawa i Spra-
wiedliwości, względnie miarodajną analizę politologiczną przyniosła książka Z. Krasnodębskiego, Demo-
kracja peryferii, Gdański 2003.
 26 Należy pamiętać, że w referendum konstytucyjnym z 25 maja 1997 roku odnotowaliśmy niską fre-
kwencję (42,86% uprawnionych), przy czym „za” głosowało 6 398 64, „przeciw” 5 570 493 [za:] L. Garlic-
ki, Polskie prawo konstytucyjne; zarys wykładu, Warszawa 2016, s. 18.
 27 J. Ciapała, Pojmowanie wolności przedsiębiorczości w kontekście współczesnych uwarunkowań, 
„Państwo i Prawo” 2015, nr 2, s. 6 i n.
 28 Poza tzw. planem L. Balcerowicza, który cechowała istotna spójność, jednak przy braku determina-
cji w zakresie prywatyzacji, spotykaliśmy programy i koncepcje doraźne, firmowane przez ekipy rządzące 
i polityków utożsamianych z ich autorstwem: G. Kołodką, J. Hausnerem, M. Bonim, M. Morawieckim. 
Uwagę zwraca zainteresowanie M. Morawieckiego koncepcjami chińskiego ekonomisty, jednego z autorów 
sukcesu gospodarczego Chin ‒ Justina Yifu Lina. Zakłada on aktywną rolę regulacyjną państwa, które 
w maksymalnie elastyczny sposób prowadzi politykę, dostosowując się do zmiennych uwarunkowań. Zara-
zem konsekwencje wspomaga wybrane, perspektywiczne gałęzie gospodarki. Zob. Wybór Yifu Lina ‒ wy-
wiad z J. Żakowskim [w:] J. Żakowski, Zawał; zrozumieć kryzys, Wyd. Polityka, Warszawa 2009, s. 38‒-52. 
Justin Yifu Lin, Państwo musi być aktywne, wywiad w „Rzeczpospolitej” z 07.02.2017.
 29 P. Sztompka, Zaufanie; fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007; idem, Kapitał społecz-
ny; teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wyd. Znak, Kraków 2016.
 30 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 31 Por. W. Brzozowski, Obejście konstytucji, „Państwo i Prawo” 2014, z. 9, s. 4‒22.
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Poprzez zrozumienie pojęcia „polityczność” oraz uznanie za naturalny antagonizm „wróg 
‒ przyjaciel”, który ma miejsce w rywalizacji o władzę, możliwe stawało się odniesienie 
do sensu rozważań na temat istoty państwa i konstytucji32. „Polityczność” u C. Schmit-
ta jest niezależna od państwowości, jest niczym innym jak zdolnością asocjacji, dyso-
cjacji, jedności i wykluczenia. Państwo jest jednością, kiedy w wymiarze zewnętrznym 
samodzielnie podejmuje decyzje w kwestii wojny i pokoju, zaś w wymiarze wewnętrznym, 
uznając konflikty społeczne za naturalne, jest w stanie, choćby poprzez stan nadzwy-
czajny, nie tylko panować nad konfliktami, lecz również decydować o pokoju wewnętrz-
nym. Uznaje przy tym, że kwestia władzy nadającej konstytucję jest nie do pominięcia, 
a odpowiedź o tę władzę jest odpowiedzią na pytanie o formę państwa, która jest szcze-
gólnym typem zorganizowania oraz wyrażania jedności politycznej. Wyróżnia on dwie 
zasady przesądzające: zasadę tożsamości narodu jako jedności politycznej oraz zasadę 
reprezentacji33. Realistyczna teoria C. Schmitta dotycząca teorii polityki rozumianej 
w kategoriach „wróg ‒ sojusznik” była kojarzona z jego poglądami na „państwo totalne”, 
ze swej istoty „polityczne”, uosabiające jedność polityczną narodu, z której wyrasta. 
Partie polityczne, w których skupiają się interesy i tendencje społeczne, są wyrazem 
życia społecznego tworzonego przez państwo partii. Ponieważ partie są zawsze określo-
ne kulturowo, ekonomicznie, wyznaniowo, dlatego i państwo nie może być neutralne 
wobec ekonomii, wyznań i kultury34. Dla prawników typu decyzjonistycznego to nie 
norma, lecz autorytet lub suwerenność ostatecznego rozstrzygnięcia staje się źródłem 
każdego „prawa”. Suwerenem jest zaś ten, kto ma moc podejmowania ostatecznych 
rozstrzygnięć: auctoritas, non veritas facit legem35.

Zdaniem tego autora państwo pluralistyczne, gdzie istnieje i działa wiele organi-
zacji światopoglądowych, gospodarczych, zrzeszeń, staje się etapem „przejściowym” 
między państwem „neutralnym”, tj. zdystansowanym do społeczeństwa i jego zrzeszeń, 
a państwem „totalnym”. Partie polityczne, chcąc zawładnąć państwem, podporządkowu-
ją swoje interesy samemu	interesowi	władzy [podkreśl. J.C.], która dopiero pozwoli 
urzeczywistnić ich zamierzone cele. Wrogiem są zaś grupy (zbiorowości), które są prze-
ciw tak pojmowanemu państwu. Polityka w państwie pluralistycznym, tj. według obecnych 
kwalifikacji w państwie liberalno-demokratycznym, „oddziela społeczeństwo od państwa, 
a zarazem jednoczy, ponieważ w walce politycznej przekracza się granice ustanowione 
przez religię, gospodarkę lub wykształcenie”. Tymczasem właściwy sens państwu nadaje 
jego „totalność”. W państwie „suwerenem jest ten, kto rozstrzyga o stanie wyjątkowym”36. 
Wierny założeniu, że sama egzystencja państwa stanowi najwyższe dobro i jedyną miarę 
suwerenności, a porządek „konkretny” stoi ponad porządkiem prawnym, C. Schmitt 

 32 C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. Cichocki, Warszawa 2012.
 33 C. Schmitt, Nauka..., s. 331‒332.
 34 P. Kaczorowski, Państwo jako jedność polityczna, [w:] R. Skarżyński (red.), Carl Schmitt i współ-
czesna myśl polityczna, Warszawa 1996, s. 67‒72.
 35 J. Zajadło, op. cit., s. 90.
 36 Szerzej nt. poglądów C. Schmitta, które cechowała duża doza realizmu, a zarazem afirmacji państwa 
totalitarnego III Rzeszy zob. F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego, Wyd. Ossolineum, Warszawa‒Wro-
cław 1985, s. 57‒ 64.
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krytykował zasadę demokratycznego porządku prawnego, w którym fundamentalną rolę 
odgrywa parlamentaryzm. Parlamentaryzm stanowi „mistyfikację” wynikającą z przy-
znawania „identyczności” parlamentaryzmowi i demokracji. Tymczasem to, co łączy 
różne formy demokracji, to wyobrażenie jej jako woli większości, czyli „identyfikowanej” 
woli ogółu37. Jak pisał nauczyciel i mentor niektórych polskich liderów, „prawo to system 
normatywny służący ochronie interesów klas władających środkami produkcji, ustano-
wiony lub uznany przez organizację państwową oraz zabezpieczony jej przymusem”38. 
Uznaję, że tak zarysowane rozumowanie może godzić we współczesne pojmowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, aprobującego pewne quantum wartości, afirmującego kultu-
rę kompromisu i zasadę demokratycznego państwa prawnego, w którym prawo, w tym 
zwłaszcza konstytucja, stanowią wartości samoistne. Dodać można, że przy takim rozu-
mowaniu nie ma właściwie miejsca na „przyporządkowanie” interesu państwa i kojarze-
nie jego racji stanu z istotnymi ograniczeniami oraz, czego wielu nie zauważa, z korzy-
ściami wynikającym z członkostwa w organizacji ponadnarodowej. Tradycyjnie 
pojmowane państwa pozostają podmiotami stosunków geopolitycznych, zaś „polityczność” 
determinuje stosunki wewnętrzne i międzypaństwowe39.

W ujęciu C. Schmitta mieliśmy do czynienia z istotnym odróżnieniem konstytucji 
(Verfassung, verfasunggebende Gewalt) od ustawy konstytucyjnej (Verfasungsgezezt, 
verfassungsandernde Gewalt). Konstytucja powstaje jako akt władzy ustrojodawczej 
i określa formę oraz rodzaj politycznej jedności narodu, który rozstrzyga	o	podstawach	
porządku	politycznego	państwa [podkreśl. J.C.], przy czym „forma i polityczna jedność 
narodu” to nic innego, jak podstawowe rozstrzygnięcia ustrojowe państwa (existentiellen 
Grundentschiedugngen)40.

Podmiotem władzy ustrojodawczej jest natomiast naród pojmowany jako świadoma 
swojej tożsamości jedność polityczna lub inny podmiot, który „dysponuje wystarczającą 
władzą i autorytetem”, żeby jego wola stała się podstawą fundamentalnych decyzji. Naród 
odnajduje swój byt w jedności politycznej zdolnej do przesądzania o atrybutach państwa. 
Władza ustrojodawcza jest w istocie nieograniczona w swoich decyzjach, ponieważ mia-
ła charakter pierwotny oraz jest jednolita i niepodzielna. Tymczasem ustawa konstytucyj-
na to wyraz konkretnych rozwiązań prawa materialnego lub proceduralnego, które mają 
wymiar wtórny do postanowień ustrojodawcy i mogą być zmieniane w trybie przewidzia-
nym przez konstytucję. Podstawą obowiązywania ustawy konstytucyjnej jest więc sama 
konstytucja, która wyznacza też ramy dla jej szczególnych postanowień41. W kontekście 
założeń takiego rozumowania nasuwa się, postulowana w doktrynie, myśl o potrzebie 
wyróżnienia grupy zasad jako podklasy norm konstytucyjnych, które wyznaczają 

 37 Ibidem, s. 119‒120.
 38 S. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wyd. PWN, Warszawa 1971, s. 34.
 39 Dla części niemieckiej opinii publicznej zdumiewające było wyraźne, aprobujące odwołanie się 
J. Kaczyńskiego do filozofii politycznej C. Schmitta w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 
[za:] A. Krzemiński, Czerwoni się czerwienią, „Polityka” nr 7/2017.
 40 Por. M. Bożek, Władza ustrojodawcza w konstytucjonalizmie niemieckim, Wyd. Sejmowe, Warsza-
wa 2013, s. 65.
 41 Ibidem, s. 63.
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„tożsamość państwa”, wśród których uwagę zwracają zasady państwowości, demokracji 
i państwa prawnego42.

4. Na całkowicie odmiennych założeniach opierała się koncepcja wypracowana 
przez A. Merkla i H. Kelsena. Prymat konstytucji wyrażającej normy podstawowe dla 
państwa i społeczeństwa oznaczał, że w zakresie, w jakim określa ona istotne elementy 
trybu ustawodawczego, działalność ustawodawcza w relacji do konstytucji jest „stoso-
waniem prawa”. W relacji do rozporządzeń i innych aktów hierarchicznie niższych od 
ustawy działalność taka jest już „tworzeniem prawa”. Droga, którą prawo przebywa od 
konstytucji do czynności egzekucyjnych staje się drogą „postępującej konkretyzacji”. 
Chociaż podstawową doniosłość ma zgodność ustaw z konstytucją, to wszelkie akty 
prawne, sytuowane hierarchicznie, muszą być zgodne z konstytucją43. H. Kelsen podej-
mował rozważania na temat istoty konstytucji, przyjmując, że szczebel ustawy może być 
zbędny w warunkach dostatecznej precyzji norm konstytucyjnych, podobnie ustawa 
może mieć taki kształt, że niepotrzebne będzie rozporządzenie. Dopuszczał także wy-
dawanie rozporządzeń z mocą ustawy przez rząd. Eksponował rangę instytucjonalnych 
gwarancji prymatu konstytucji i kreślił pożądany zakres właściwości sądu konstytucyj-
nego, przy czym wykluczał kognicję sądu konstytucyjnego względem aktów władzy 
sądowniczej oraz przedstawił postulat tworzenia sądownictwa administracyjnego44. 
Twierdził, że „dopóki dana konstytucja nie ma gwarancji «unieważalności» niezgodnych 
z nią norm, dopóty z technicznoprawnego punktu widzenia nie ma ona charakteru aktu 
o pełnej mocy wiążącej”45. H. Kelsen wyróżniał gwarancje podmiotowe, przedmiotowe, 
prewencyjne i represyjne. Szkole wiedeńskiej zawdzięczamy także rozróżnianie aktu 
nieważnego ex tunc oraz aktu wzruszalnego46. Zatem akt jest nieważny, gdy jego jedynie 
subiektywnym sensem jest uznanie za akt prawny, ale nim nie jest, ponieważ nie spełnia 
warunków przewidzianych przez normy wyższego szczebla, a zatem dokonując go, na-
ruszono wyznaczone prawem reguły jego dokonywania. Istota konstrukcji porządku 
prawnego opiera się na oczywistym założeniu, że każdy akt prawny wywodzi swoje 
obowiązywanie z prymatu norm konstytucyjnych oraz porządek ten opiera się o insty-
tucjonalne i proceduralne gwarancje zachowania możliwości eliminacji każdego aktu, 
który jest niezgodny z konstytucją.

Odnosząc się do powyższych uwag, np. tak zwane ułaskawienie w formule aboli-
cyjnej, dokonane przez prezydenta A. Dudę, w moim przekonaniu było aktem „niepraw-
nym”, ponieważ powołując się na art. 7 konstytucji, naruszało zarówno łącznie interpre-
towane normy konstytucyjne (art. 139 w związku z art. 126 ust. 3), jak i ustawowe47. 

 42 K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Wyd. UJ, 
Kraków 2007, s. 284‒304.
 43 H. Kelsen, op. cit., s. 16‒17.
 44 Ibidem, s. 37‒47.
 45 Ibidem, s. 63.
 46 S. Wronkowska, O wadliwych aktach normatywnych w ujęciu wiedeńskiej szkoły teorii prawa, [w:] 
J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2001, s. 207 i n.
 47 Por. art. 560‒568 ustawy z 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1749). Można także stwierdzić niezgodność art. 564 § 4 k.p.k, z art. 51 ust. 3 konstytucji.
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Gdyby odwołać się do H. Kelsena, nie byłby to zatem akt prawny i nie byłoby potrzeby, 
aby autorytatywnie stwierdzać jego nieważność, „pozbawić właściwości”, którą sobie 
uzurpuje48.

H. Kelsen powoływał argumenty polityczne, aby uzasadniać skuteczne gwarancje 
zgodności prawa z konstytucją. Uznawał, że w republice, w której władza prawodawcza 
należy do demokratycznie wyłonionego parlamentu, istnieje niebezpieczeństwo, że 
większość parlamentarna narzucać będzie swoją wolę mniejszości. Dlatego legitymiza-
cją władzy sprawowanej przez większość jest zgodność jej działań z prawem, zwłaszcza 
z konstytucją. Konstytucja i zasada konstytucjonalizmu spełniają podstawową rolę 
w zakresie skutecznego zapobiegania dyktatowi doraźnej	większości	[podkreśl. J.C.] 
i sprzyjają poszukiwaniu kompromisu między ugrupowaniami politycznymi. W tym 
kontekście przedstawiał wizję sądu ‒ strażnika tradycyjnie, tj. liberalnie, pojmowanej 
demokracji, w której władza prawodawcza jest ograniczana przez procedury oraz nie-
wzruszalne prawa jednostek49.

Współcześnie nasuwa się myśl, że koncepcja A. Merkla i H. Kelsena nie w pełni 
koresponduje z aktualnymi wyzwaniami stającymi przez teoretykami prawa i praktyka-
mi je stosującymi. Podstawową przyczyną jest multicentryzm ośrodków prawodawczych 
i zmiana paradygmatu w stosowaniu prawa50. Mam na myśli jednoczesne położenie 
akcentów zarówno na więzi treściowe, jak i formalne między normami. Oba ujęcia ‒ 
dynamiczne i statyczne ‒ muszą być brane pod uwagę jako punkty wyjścia przy wykład-
ni konstytucji i aktów podkonstytucyjnych. Konieczne staje się odstąpienie od pojmo-
wania systemu prawnego wyłącznie poprzez hierarchiczny układ norm. Dlatego 
niedopuszczalna staje się interpretacja „ośrodka politycznego” zakładająca, że do oceny 
ustawowej zmiany pozycji TK wystarczający jest art. 197 Konstytucji. Pomija się normy 
wynikające z art. 10, art. 173, art. 194 oraz z art. 195 ust. 1, które ograniczają istotnie 
możliwości ustawodawcy.

5. Mając na uwadze powyższe stwierdzenia, należy krótko zasygnalizować jeszcze 
trzy problemy. Po pierwsze, potrzebę faktycznej zmiany (nowelizacji) obowiązującej 
konstytucji w drodze ustawy o zmianie konstytucji, która nie doprowadzi do istotniejszych 
kontrowersji51. Po drugie, należy przeciwstawiać się ewentualnej rewizji pojmowanej jako 
kwalifikowana zmiana podstawowych jej zasad określanych jako kształtujących tożsamość 
państwa. Po trzecie, uwagę zwracają doniosłe i złożone zjawiska obchodzenia konsty-
tucji52. Ostatnie zjawiska są zdecydowanie niebezpieczną i niepożądaną konsekwencją 
niektórych procesów politycznych i zdarzeń prawnych. Zjawiska takie uznaję za charak-
terystyczne w kontekście prymatu polityki nad prawem i zastanawiającego, chociaż raczej 
nieuświadomionego przez większość polityków, nawiązywania do koncepcji C. Schmitta.

 48 Zob. Posłowie do książki S. Wronkowskiej, op. cit., s. 77.
 49 Ibidem, s. 86‒87.
 50 E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Pra-
wo” 2005, z. 4; M. Matczak, Summa iniuria; o błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007; 
M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.
 51 W. Brzozowski, O potrzebie…
 52 W. Brzozowski, Obejście konstytucji….
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6. Poczynione uwagi mogą ‒ paradoksalnie ‒ prowadzić do pewnych optymistycz-
nych konstatacji. Mam na myśli głębokie uświadomienie, nie tylko wśród prawników, 
doniosłości zasady konstytucjonalizmu oraz standardów demokracji konstytucyjnej 
(liberalnej), która, chroniąc prawa człowieka, powinna być przeciwstawiana demokracji 
opartej tylko na zwykłej większości. Pod rządami tej ostatniej „demokracji” mieliśmy 
przecież w historii do czynienia z władzą, która afirmowała niewolnictwo, apartheid, 
nazizm oraz faszyzm. Obecnie za demokratyczne można przecież uznać reżimy W. Pu-
tina lub A. Łukaszenki, którzy z pewnością cieszą się poparciem istotnej części „suwe-
rena”. Zarazem bezrefleksyjne odwoływanie się do dawnych przedstawicieli doktryny 
prawa bez koniecznego uwzględniania zmiennego kontekstu czasowego i kulturowego, 
bez odpowiedniego dystansu, niesie ryzyko wejścia na przysłowiowe „manowce” w po-
lityce i w pojmowaniu prawa.
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Spór o reguły bezpośredniego stosowania 
Konstytucji RP 

1. Wprowadzenie

W dorobku naukowym dr. Artura Preisnera istotne znaczenie zajmują rozważania 
na temat bezpośredniego stosowania konstytucji. Wskazywał on, że – mimo nieprecy-
zyjności tego sformułowania – chodzi o instytucję o dużym znaczeniu. Szczególnie 
doniosłą rolę pełni ona w systemach prawnych wywodzących się z reżimu totalitarnego. 
Odnotował, że ustawy zasadnicze państw Europy Środkowej i Wschodniej zawierają 
bardziej lub mniej rozbudowane regulacje dotyczące stosowania ustawy zasadniczej 
przede wszystkim przez sądy. Widział w tym nieodzowną konsekwencję procesu okre-
ślonego jako konstytucjonalizacja prawa1. Podkreślał, że postanowienia art. 8 ust. 2 
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. są nowością konstytucyjną, gdyż w żadnej z poprzednich 
polskich konstytucji nie było przepisu podobnej treści. Jego wcześniejszy brak nie prze-
szkadzał jednak ani doktrynie, ani judykaturze formułować tezy o bezpośredniej stoso-
walności przynajmniej niektórych przepisów konstytucyjnych. Zamieszczenie w tekście 
ustawy zasadniczej przepisu nakazującego jej bezpośrednie stosowanie jest jednak ce-
lowe, ponieważ „zarówno jednoznacznie wyklucza tezę, jakoby konstytucja nie miała 
charakteru normatywnego, jak i tezę, jakoby przepisy konstytucji były adresowane 
tylko do ustawodawcy”2.

W konstytucjach państw można spotkać różne warianty rozwiązań w sprawie 
bezpośredniego stosowania konstytucji: 1) milczenie konstytucji w tej sprawie, tj. nie-
ustanowienie expressis verbis zasady bezpośredniego stosowania (np. konstytucja Stanów 
Zjednoczonych z 1987 r.); 2) przyjęcie zasady, że tylko niektóre postanowienia konsty-
tucji stosuje się bezpośrednio (np. ustawa zasadnicza RFN z 1949 r. – art. 1 ust. 3); 
3) ustanowienie zasady bezpośredniego stosowania konstytucji (np. Konstytucja Fede-
racji Rosyjskiej z 1993 r. – art. 15 ust. 1)3. W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. zasto-
sowany został ten trzeci wariant.

 1 Zob. A. Preisner, Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji RP, [w:] L. Gar-
licki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Wydaw-
nictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 230‒231.
 2 Ibidem, s. 234.
 3 Por. R. Czarny, B. Naleziński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji; normy samowykonalne w kon-
stytucji, [w:] J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucyjnych, Warszawa 1997.
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Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP4 zachęca do tego, by dokonać 
analizy, jak ta konstrukcja konstytucyjna była odczytywana przez naukę prawa konsty-
tucyjnego, a także jakie rezultaty niosła praktyka jej wdrażania do praktyki ustrojowej. 
Sprawa ta nabrała szczególnego znaczenia wobec sporów ustrojowych dotyczących roli 
Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, jakie nasiliły się od ukształtowania 
się większości parlamentarnej tworzonej przez jedną partię, Prawo i Sprawiedliwość, po 
wyborach parlamentarnych 2015 r.5 Zachęcało to do ponownego spojrzenia na istotę 
i reguły bezpośredniego stosowania konstytucji6.

W odniesieniu do interpretacji normy zawartej w art. 8 ust. 2 konstytucji utrzy-
muje się więc spór7, który zachęca do wyeksponowania najważniejszych formułowanych 
w tej sprawie stanowisk.

2. Pojęcie bezpośredniego stosowania konstytucji

Wynikająca z art. 8 ust. 2 zasada bezpośredniego stosowania konstytucji rozu-
miana jest najogólniej w ten sposób, że podstawą prawną wydania jakiegoś aktu praw-
nego (aktu stosowania prawa) może być norma konstytucyjna bez potrzeby wydania 
(„pośredniczącej roli”) ustawy. Jest ona elementem pojęcia konstytucji jako najwyższe-
go prawa RP i charakterystyczną cechą współczesnego pojmowania konstytucjonalizmu. 
Zasada ta ukształtowała się w szerszym kontekście przemian, jakim podlegała konsty-
tucja i teoria konstytucji. Chodzi tu w szczególności o nadanie przepisom konstytucji 
bardziej prawniczego charakteru, zbliżonego niekiedy do ustawodawstwa zwykłego, 
większej szczegółowości i konkretności przepisów oraz o rozbudowę procesowych 
gwarancji przestrzegania norm konstytucji, w tym upowszechnienia i umocnienia 
kompetencji sądów konstytucyjnych8. Zasada ta interpretowana jest również w ten 
sposób, że „każdy organ władzy publicznej ma obowiązek uwzględnić w podejmowaniu 
decyzji (ustawodawczych, administracyjnych, wyroków sądowych) treść postanowień 
Konstytucji. Mogą one, jeśli są dostatecznie skonkretyzowane, stanowić samodzielną 
podstawę takiej decyzji”9.

 4 Por. J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl 
konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
 5 Zob. R. Balicki, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, nr 4, 
s. 14; J. Roszkiewicz, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez organy administracji publicznej, „Prze-
gląd Legislacyjny” 2015, nr 4, s. 57.
 6 Zob. W. Sanetra, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Sąd Najwyższy, „Przegląd Sądowy” 
2017, nr 2, s. 5.
 7 Zob. A. Szwed-Szczygieł, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w Polsce – przegląd stanowisk, 
„Gubernaculum et Administratio” 2002, z. 2, s. 31‒43. Por. R. Cichórz, Bezpośrednie stosowanie Konstytu-
cji RP przez sądy (art. 8 ust. 2 Konstytucji), „Firma i Rynek” 2005, nr 2, s. 6.
 8 Zob. K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), [w:] K. Działo-
cha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005, s. 21.
 9 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., War-
szawa 2000, s. 20.
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Wskazuje się, że zasada ta „służy realizacji wyrażonej w art. 8 ust. 1 Konstytucji 
RP zasady jej nadrzędności”10. Bezpośrednie stosowanie konstytucji jest regułą, a „sta-
nowienie inaczej” oznacza wyjątek i odczytywane jest jako ustanowienie zakazu. Wy-
jątków nie powinno się interpretować rozszerzająco. Należy zwrócić tu uwagę na potrze-
bę uwzględnienia art. 81 Konstytucji11. Niektórzy krytycznie oceniają fakt dopuszczenia 
wyjątków od zasady bezpośredniego stosowania konstytucji, wskazując, z powołaniem 
się na doświadczenia porównawcze12, że: „dopuszczenie wyjątków od zasady bezpośred-
niego stosowania ustawy zasadniczej zaraz po jej proklamacji nie jest przykładem dobrej 
techniki prawodawczej. Jednoczesne wprowadzenie reguły oraz odstępstw od niej po-
zbawia zasadę konstytucjonalizmu bezwzględnego charakteru, nadmiernie ją relatywi-
zując”13. Wydaje się jednak, że konstrukcja ta prawidłowo odzwierciedla intencje ustro-
jodawcy, sygnalizując np. typ wyjątków, o których mowa w art. 31 ust. 3 konstytucji. 
Nie ulega wątpliwości, że zasada bezpośredniego stosowania konstytucji nie ma, w uję-
ciu Konstytucji RP, charakteru bezwzględnego i nie należało tej prawidłowości ukrywać.

Sąd Najwyższy zauważył, że art. 8 ust. 2 „zobowiązuje do bezpośredniego stoso-
wania jej przepisów, przy czym pod pojęciem «stosowanie» należy rozumieć w pierwszym 
rzędzie sądowe stosowanie prawa”14. Trybunał Konstytucyjny natomiast stwierdził, że 
z art. 8 ust. 2 wynika „nie tylko nakaz – adresowany m.in. do wszystkich organów wła-
dzy publicznej – bezpośredniego stosowania Konstytucji, ale także założenie możliwo-
ści tego bezpośredniego stosowania, bo zostaje ono wykluczone tylko w przypadku, gdy 
sama Konstytucja tak stanowi. Nie tylko nie ma więc przeszkód dla bezpośredniego 
stosowania Konstytucji przez sądy, ale też uznać należy, że sądy te powinny sięgać do 
tego bezpośredniego stosowania w tych wszystkich sytuacjach, gdy jest to potrzebne 
i możliwe”15.

O tym, że idea bezpośredniego stosowania konstytucji nie była na etapie prac nad 
konstytucją powszechnie aprobowana, może świadczyć fakt, że takie rozwiązanie ‒ 
w różnym zresztą zakresie ‒ przewidywała zaledwie połowa projektów wniesionych 
w 1999 r. do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego16. Wbrew natomiast 
powszechnym intuicjom bezpośrednie stosowanie konstytucji nie jest w polskim syste-
mie prawnym niczym nowym. Dominujący dotychczas paradygmat wykładniczy, przyj-
mowany zwłaszcza w orzecznictwie TK, choć nie tylko, w znacznym stopniu limitował 
aktywność sądów w obszarze bezpośredniego stosowania konstytucji, sprzeciwiano się 
bowiem stosowaniu reguł walidacyjnych, a do stosowania wykładni prokonstytucyjnej 
podchodzono bardzo ostrożnie. Pomimo tak restryktywnego podejścia judykatury SN 

 10 P. Tuleja, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski 
(red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 109.
 11 Zob. A. Preisner, Dookoła Wojtek, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), op. cit., s. 234.
 12 Zob. K. Complak, Zasada konstytucjonalizmu w prawie porównawczymi w przyszłej konstytucji RP, 
„Acta Universitas Wratislaviensis” No 1969, Prawo CCLVIII, 1997, s. 37.
 13 K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007, s. 38.
 14 Wyrok z dnia 7 kwietnia 1998 r., I PKN 90/98, OSNP 2000, Nr 1, poz. 6.
 15 Postanowienie z dnia 22 marca 2000, P 12/98, OTK ZU 2000, Nr 2, poz. 97.
 16 Zob. M. Kruk (red.), Jaka konstytucja? Analiza projektów Konstytucji RP zgłoszonych Komisji Kon-
stytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993 roku, Warszawa 1994, s. 16.
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i TK analiza orzeczeń sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych pozwalała 
dostrzec wiele przykładów opierania się, z różnym natężeniem i w różnych formułach 
podstawy orzeczenia na normach konstytucyjnych17.

3. Przedmiotowy zakres bezpośredniego stosowania konstytucji

Bezpośrednie stosowanie konstytucji nie zostało w przepisach zdefiniowane. Po-
jawił się w związku z tym spór o rozumienie tego pojęcia18. Istnienie tego sporu nie 
oznacza, że art. 8 ust. 2 i inne postanowienia konstytucji nie zawierają żadnych elemen-
tów treściowych, które umożliwiają zrozumienie pojęcia bezpośredniego stosowania 
konstytucji. Należy do nich „stosowanie” prawa (nie „tworzenie”, „przestrzeganie”, 
„realizacja” czy „obowiązywanie)19. Pojęcie „bezpośrednie stosowanie” zaczerpnięte 
zostało z prawa międzynarodowego i europejskiego, a związane jest z pojęciem aktów 
(norm) „samowykonalnych”. Znalazło to wyraz w przepisach konstytucyjnych określa-
jących pozycję umowy międzynarodowej (art. 91 ust. 2 konstytucji) oraz pozycje prawa 
stanowionego przez organizację międzynarodową w krajowym porządku prawnym 
(art. 91 ust. 3). Różnice w poglądach doktryny dotyczą kwestii pojęcia stosowania kon-
stytucji i jego zakresu, określenia norm, które mogą podlegać bezpośredniemu stosowa-
niu oraz tego, jakie podmioty prawne stosują konstytucję bezpośrednio. Panuje w zasa-
dzie zgoda co do tego, że art. 8 ust. 2 wyraża konstytucyjną zasadę prawa w znaczeniu 
normy prawnej, mającej szczególne znaczenie wśród norm konstytucji, której treść 
sprowadza się do nakazu stosowania norm konstytucji w sposób określony jako bezpo-
średni20. W procesie podejmowania aktów stanowienia i stosowania prawa mamy zawsze 
do czynienia z jednostkowymi, dającymi się bliżej zdefiniować decyzjami stosowania 
normy kompetencyjnej danego organu, określonej w konstytucji, i podjęciem ich w okre-
ślonym trybie21.

To szerokie rozumienie spotyka się z polemiką, gdyż niepotrzebnie „przenosi 
akcent na problem konstytucji jako podstawy prawnej aktów ogólnych, który to problem 
jest zasadniczo niekontrowersyjny. Kwestią pojęciowej konwencji jest to, czy uchwalenie 

 17 Zob. M. Gutowski, P. Kordas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, 
Warszawa 2017, s. 636.
 18 Zob. L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, [w:] Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 
1999, s. 49; Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 
2003, s. 384‒385; A. Bator, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Artykuł recen-
zyjny), „Państwo i Prawo” 2006, nr 10, s. 96.
 19 Por. N. Fox, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP jako podstawa dla pominięcia przepisu usta-
wowego przez sąd ‒ analiza najnowszych tendencji orzeczniczych, „Jurysta” 2016, nr 6, s. 18; A. Chmielarz-
-Grochal, Bezpośrednie stosowanie art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2016, nr 3, s. 67; M. Kiełbowski, Bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji RP 
przez sąd administracyjny w sprawach gospodarczych, „Radca Prawny” 2013, nr 135, dodatek naukowy, 
s. 2‒7.
 20 Zob. K. Działocha, Nota do art. 8, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Warszawa 2005, s. 40‒41.
 21 Zob. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności, Zakamycze 2003, 
s. 72.
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ustawy przez parlament nazwiemy stosowaniem konstytucji, czy tworzeniem prawa na 
podstawie konstytucji. Nie jest natomiast sprawą konwencji to, czy sądowi przyznamy 
kompetencję do ustalania podstawy prawnej przy wydawaniu wyroków w oparciu wy-
łącznie o konstytucję”22. Przeciwko jednak takiemu podejściu wysuwane są następujące 
argumenty: 1) brzmienie art. 8 ust. 2, który nie ogranicza stosowania konstytucji („bez-
pośredniego”) tylko do aktów indywidualnych i do określonych organów (podmiotów 
w ogóle), w szczególności sądów i ich wyroków; 2) okoliczność, że pojęcie stosowania 
prawa, użyte w tekście konstytucji, nie miało (i nie ma) jednej i jednoznacznej definicji 
na gruncie prawa i jego doktryny, którą mogliby posłużyć się twórcy konstytucji; 3) wzgląd 
na to, że pojmowanie stosowania prawa sprowadzone do ustalania faktów i ich subsump-
cji (konfrontacji z normami) nie uwzględnia sytuacji ustalania przez ten organ państwa 
stanu prawnego, co do którego istnieje wątpliwość i których istnieje wątpliwość i których 
istnienie oraz sposób rozwiązania zakłada wiele przepisów konstytucji w przypadku 
sporów kompetencyjnych, kontroli legalności aktów prawnych; 4) to, że zbyt wąskie 
pojmowanie stosowania konstytucji utrudniłoby zrozumienie jej pełnej roli w systemie 
źródeł prawa23.

Wąskie, akcentujące wyłączność normy konstytucyjnej jako podstawy aktu sto-
sowania (warunek w postaci braku w danej materii przepisów ustawowych, które wy-
magałyby zastosowania24), zatraca swoją klarowność w przypadku tzw. współstosowania 
konstytucji (wspólnie z ustawą pośredniczącą). Zwykle normy konstytucyjne nie stano-
wią samodzielnej podstawy do rozstrzygnięcia sądowego, lecz ich pośredni wpływ na 
kształt rozstrzygnięcia jest dostrzegalny w orzecznictwie w formule interpretacji pro-
konstytucyjnej, interpretacji w zgodzie z konstytucją bądź w formie stosowania konsty-
tucji i ustaw. Są one również widoczne jako czynnik bezpośrednio kształtujący treść 
orzeczenia sądowego, czy to jako samodzielna podstawa rozstrzygnięcia, czy jako pod-
stawowy czynnik eliminujący niższe hierarchicznie elementy systemu normatywnego 
w formule stosowania reguły kolizyjnej lex superior ze wszelkimi jej implikacjami 
w fazie aplikacyjnej25.

Najistotniejsze jest, by norma konstytucyjna była dostatecznie konkretna i precy-
zyjna (jednoznaczna) i dzięki temu nadawała się do bezpośredniego stosowania26. Pra-
widłowość ta dotyczy również zasad naczelnych konstytucji27. Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że „we wszystkich przypadkach, gdy postanowienia konstytucyjne są sfor-
mułowane w sposób jednoznaczny, by możliwe było ich odniesienie do konkretnych 
sytuacji zachodzących w rzeczywistości prawnej, podmiot stosujący prawo powinien 

 22 A. Bator, op. cit., s. 97.
 23 Zob. K. Działocha, Nota do art. 8…, s. 41‒42.
 24 Zob. L. Garlicki, op. cit., s. 41; wyrok TK z dnia 28 listopada 2001 r., OTK ZU 2001, Nr 8, poz. 255.
 25 Zob. M. Gutowski, P. Kordas, op. cit., s. 636‒637.
 26 Por. A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie konstytucji przez sądy, „Państwo i Prawo” 2000, z. 5; 
S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji; B. Nita, Bezpośrednie stosowanie kon-
stytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo” 2002, z. 9.
 27 Zob. J. Trzciński, Bezpośrednie stosowanie zasad naczelnych Konstytucji przez sądy administracyj-
ne, [w:] A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 
konferencyjne (Międzyzdroje, 27‒29.05.2010 r.), Szczecin 2011, s. 109.
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oprzeć swe działania (rozstrzygnięcia) bezpośrednio na takim postanowieniu konstytu-
cyjnym, a dopiero w drugiej kolejności powinien powołać odpowiednie postanowienia 
ustaw zwykłych. Przy takiej koncepcji konstytucja znajdować może ciągłe zastosowanie 
w działalności wszystkich organów władzy publicznej, a podstawowa rola w tym zakre-
sie musi przypaść sądowi”28.

W tym kontekście zwraca się uwagę, że w tych przypadkach, w których konsty-
tucja „wyraźnie upoważnia parlament do wydania ustawy rozwijającej jej postanowienia, 
nie może być mowy o powoływaniu się w rozstrzygnięciu na przepis konstytucyjny”29. 
Spod takiego bezpośredniego stosowania wyłącza się również postanowienia konstytu-
cji mające charakter klauzul generalnych30. Treści prawne nie są w nich wyrażone wprost, 
a trzeba je dopiero wyinterpretować z postanowień konstytucji. Nie wystarczy tu dlate-
go zwykłe powołanie brzmienia przepisu ustawy zasadniczej, konieczne staje się wska-
zanie rozumienia tego przepisu w orzecznictwie sądowym czy w nauce prawa. Gdy 
jednak ustali się dzięki temu treść normy konstytucyjnej mającą znaczenie i odniesienie 
do danego przypadku, to wówczas z klauzuli generalnej da się wyprowadzić np. prawa 
nadające się do egzekwowania w drodze sądowej31. Widać to na przykładzie interpreto-
wania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zasady demokratycznego państwa 
prawnego (art. 2 Konstytucji RP)32.

Z zasadą bezpośredniego stosowania konstytucji wiąże się nierozłącznie problem 
horyzontalnego działania norm konstytucyjnych. Wiele bowiem praw i wolności jed-
nostki ma zastosowanie nie tylko wobec organów państwowych, ale również w relacjach 
między jednostkami. W konsekwencji jednostka może być obowiązana na podstawie 
przepisów konstytucji nie tylko wobec państwa (m.in. obowiązek dbania o stan środo-
wiska – art. 86 Konstytucji RP), ale również wobec innych jednostek do poszanowania 
ich praw i wolności (art. 31 ust. 2 konstytucji). Wiele norm konstytucyjnych poza swoim 
wertykalnym zastosowaniem powoduje powstanie wzajemnych uprawnień i obowiązków 
jednostek wobec siebie. W wyniku tego normy konstytucyjne mogą znaleźć bezpośred-
nie zastosowanie nie tylko w procesie sądowego stosowania prawa, ale i w działalności 
podmiotów prawnych, bez konieczności ich konkretyzacji i indywidualizacji w akcie 
stosowania prawa, jeśli przyjmie się szeroką definicję stosowania prawa obejmującą 
również pojęcie jego przestrzegania33.

 28 Wyrok z dnia 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK ZU 1998, Nr 4, poz. 46.
 29 J. Kaczor, Z problematyki klauzul generalnych w Konstytucji RP, [w:] A. Bator (red.), Z zagadnień 
teorii i filozofii prawa. Konstytucja, Wrocław 1999, s. 171.
 30 Zob. T. Zieliński, Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988, s. 139.
 31 Zob. B. Banaszak, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, [w:] M. Zubik (red.), Minikomentarz dla 
maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Warszawa 2017, s. 132‒133.
 32 Zob. J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postepowaniu ustawo-
dawczym, Warszawa 1999, s. 239; E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003, s. 58.
 33 Zob. M. Floczak-Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014, s. 312; A. Ci-
żyńska, J. Karakulski, K. Kos, J. Pyłko, Prawo konstytucyjne wraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyj-
nego, Warszawa 2017, s. 5.
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4. Samoistne stosowanie konstytucji a jej współstosowanie

Podstawowymi formami bezpośredniego stosowania konstytucji są: samoistne 
stosowanie konstytucji (zwane też bezpośrednim) oraz współstosowanie konstytucji 
wspólnie z ustawami (zwane także „niesamoistnym”).

Samoistne stosowanie konstytucji oznacza, że norma wynikająca z konstytucji 
jest jedyną i wystarczającą podstawą podjęcia aktu prawnego. Odnosi się do stosowania 
konstytucji w formie aktów indywidualnych i konkretnych (w szczególności wyroków 
sądowych), lecz także ogólnoabstrakcyjnych aktów prawnych (ustaw, uchwał i innych 
aktów organów władzy publicznej). Warunkiem jest tu konkretność i jednoznaczność 
przepisów konstytucji34. Trybunał Konstytucyjny zauważył, że bezpośrednie stosowanie 
konstytucji będzie występować rzadko, bo „z jednej strony może następować tylko, gdy 
dana materia nie jest unormowana ustawowo (co jest w naszym systemie prawnym wy-
jątkiem), a - z drugiej strony, tylko gdy przepis konstytucyjny charakteryzuje się dosta-
tecznym stopniem konkretności i precyzji”35. Natomiast Sąd Najwyższy wskazał, że 
wyrażona w art. 8 ust. 2 konstytucji zasada bezpośredniego stosowania konstytucji 
oznacza stosowanie jej norm przez organy władzy publicznej bez konieczności pośred-
nictwa ustawy, choć normy konstytucyjne o takim stopniu konkretyzacji nie są liczne. 
Artykuły 2, 7 i 83 konstytucji nie mogą stanowić podstawy prawnej rozstrzygnięcia 
w konkretnej sprawie, gdyż przepisy te są źródłem gwarancji praw obywatelskich reali-
zowanych przez przepisy ustaw, a więc stanowią wzorzec konstytucyjny służący do 
oceny konstytucyjności ustaw, a nie źródło uprawnień dochodzonych na drodze sądowej36.

Z orzecznictwa TK wywodzona jest w związku z tym reguła, że jeśli któraś z nie-
licznych norm konstytucyjnych o stopniu konkretyzacji pozwalającym na samoistne jej 
zastosowanie jest symetryczna pod względem treści z niezgodną z nią normą wyrażoną 
w akcie o mocy ustawy wydanym przed wejściem w życie konstytucji (dotyczącym tej 
samej materii oraz o podobnym stopniu szczegółowości), to przyjmuje się wówczas, że 
z chwilą wejścia w życie tej normy konstytucyjnej nastąpiło, zgodnie z zasadą lex poste-
riori derogat legi priori, uchylenie wcześniejszej treściowo symetrycznej normy usta-
wowej, ze skutkiem ex nunc (z chwilą wejścia konstytucji), a nie ze skutkiem ex tunc37.

W polskiej nauce prawa brak jest jednolitości poglądów w kwestii tego, czy dla 
bezpośredniego stosowania konstytucji sensu stricto konieczne jest istnienie luki w re-
gulacji podkonstytucyjnej, tzn. braku regulacji ustawowej38. W kontekście art. 236 ust. 1 
konstytucji, zawierającego obowiązek przedłożenia Sejmowi przez Radę Ministrów 
projektów ustaw niezbędnych do stosowania konstytucji, TK uznał, że chodzi o takie 
sytuacje, gdy w konstytucji pojawiły się unormowania, których zastosowanie w prakty-
ce będzie możliwe dopiero po uchwaleniu stosownych „ustaw wykonawczych”39.

 34 Zob. K. Działocha, Nota do art. 8…, s. 44.
 35 Wyrok TK z dnia 28 listopada 2001 r., K 36/01, OTK ZU 2001, Nr 8, poz. 255.
 36 Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2011 r., III CSK 76/11.
 37 Zob. M. Gutowski, P. Kardas, op. cit., s. 685.
 38 Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 67.
 39 Wyrok TK z dnia 8 marca 2000 r., Pp 1/99, OTK2000, nr 2, poz. 58.
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Współstosowanie konstytucji jest słabszą wersją „bezpośredniego stosowania”, ale 
też stanowi formę najczęściej stosowaną w praktyce sądów. Trybunał Konstytucyjny 
uważa, że „wszędzie tam, gdzie jakaś materia jest normowana równolegle przez Kon-
stytucję i ustawy zwykłe, konieczne jest łączne uwzględnienie tych wzorców”40. Chodzi 
o sytuację, gdy materia prawna jest uregulowana równocześnie po części w konstytucji, 
a po części w ustawie zwykłej. Współstosowanie polega na ustaleniu właściwego sensu 
normy za pomocą konstytucji, z przyznaniem pierwszeństwa tej drugiej. Konstytucja 
ma wówczas w szczególności znaczenie dla właściwej (prokonstytucyjnej) wykładni 
ustaw. Wyróżnia się następujące formy stosowania (współstosowania): ornamentacyjne-
(organ powołuje się na przepis konstytucji, pomimo że ustawa stwarza wystarczającą 
podstawę do rozstrzygnięcia sprawy); interpretacyjne (ustala normę prawną z uwzględ-
nieniem zarówno normy ustawy, jak i odpowiedniej normy konstytucji; konstytucja może 
tu jednak „współtworzyć” normę prawną); modyfikacyjne(w trakcie wykładni stwierdza 
się istnienie konfliktu między normą konstytucji a normami ustawowymi i organ elimi-
nuje go w drodze wykładni, na podstawie technikę zgodności z konstytucją, nadając 
normie ustawy znaczenie uzasadnione treścią nadrzędności normy konstytucyjnej41. Ta 
ostatnia forma wywołuje zarzut stosowania prawa praeter legem42, ale zarzut ten zosta-
je osłabiony przy uwzględnieniu tego, że modyfikacyjne stosowanie (współstosowanie) 
konstytucji nie występuje, gdy obowiązkiem sądu jest doprowadzenie, w drodze pytania 
prawnego do TK, do usunięcia niekonstytucyjności przepisu ustawy z systemu prawa43. 
TK podkreśla, odnosząc się do współstosowania, że „normy i zasady konstytucyjne mogą 
w szczególności wyznaczać sposób rozumienia przepisów ustawowych, ich zakres sto-
sowania, a także ich zakres obowiązywania”44. Trybunał zauważył, że „najbardziej ty-
pową postacią bezpośredniego stosowania Konstytucji jest współstosowanie jej norm 
i zasad z unormowaniami ustaw zwykłych. Normy i zasady konstytucyjne mogą w szcze-
gólności wyznaczać sposób rozumienia przepisów ustawowych, ich zakres stosowania, 
a także ich zakres obowiązywania”45.

Formuła art. 8 ust. 2 nie została ograniczona do przepisów o podstawowych prawach 
i wolnościach jednostki, ale ma ona znaczenie – patrząc z perspektyw teoretycznej ‒ 
w szczególności w tym zakresie46. Szerokie ujęcie zakresu przedmiotowego bezpośred-
niego stosowania konstytucji nie oznacza jeszcze przydatności wszystkich jej przepisów 
do takiego stosowania ani z punktu widzenia brzmienia art. 8 ust. 2, ani stanowiska 
doktryny, zwłaszcza przydatności do stosowania w formie aktów indywidualnych i kon-
kretnych. Istotne ograniczenie wprowadza tu sama konstytucja, w art. 8 ust. 2 zd. 2, że 
przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że „Konstytucja stanowi inaczej”. 
Jedni uważają, że bezpośrednie stosowanie konstytucji jest wyłączone w każdym 

 40 Postanowienie z dnia 22 marca 2000 r., P 12/98, OTK ZU 2000, Nr 2, poz. 97.
 41 Zob. K. Działocha, Nota do art. 8…, s. 45.
 42 Zob. A. Mączyński, op. cit., s. 8‒9.
 43 Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 44.
 44 Wyrok z dnia 28 listopada 2001 r., K 36/01, OTK ZU 2001, nr 8, poz. 255.
 45 Postanowienie z dnia 22 marca 2000 r., P 12/98, OTK 2000, Nr 2, poz. 67.
 46 Por. J. Trzciński, Funkcja prawna konstytucji socjalistycznej, Wrocław 1988, s. 95.
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przypadku, gdy konstytucja odsyła uregulowanie jakiejś materii do ustawy. Przeważa 
jednak pogląd, zgodnie z którym decydujące znaczenie dla uznania normy konstytucyjnej 
za samo wykonalną ma jej konkretność i precyzja. Z reguły bowiem artykuły, które od-
syłają określoną materię do ustawy, zawierają samodzielną treść normatywną, która może 
mieć zastosowanie w procesie stanowienia ustaw, zezwalając na jakąś ustawową regulację 
lub ją ograniczając47.

5. Podmiotowy zakres bezpośredniego stosowania konstytucji

W ramach podmiotowego zakresu stosowania konstytucji w doktrynie wyróżnia 
się jej stosowanie sądowe oraz stosowanie kierownicze48. Sądowe stosowanie charakte-
ryzuje się procedurą i niezależną pozycją prawnoustrojową sądów. Występuje ono w sy-
tuacji istnienia sporu między uczestnikami postępowania lub gdy wymagane jest usta-
lenie co do obowiązującego prawa oraz treść aktu prawa jest określona. Działalność 
organów władzy publicznej, niebędących sądami i trybunałami, w zakresie stosowania 
konstytucji jest wyznaczona w sposób ogólny przez prawo, najczęściej w postaci norm 
kompetencyjnych. Sądowe stosowanie konstytucji ma zasadniczo formę aktów konkret-
no-indywidualnych (orzeczeń sądu), natomiast stosowanie kierownicze może mieć postać 
zarówno takich aktów, jak i aktów o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, albo tylko 
tych drugich (np. ustawy).

Do spornych problemów zalicza się kwestię kompetencji sądów do odmowy za-
stosowania ustawy niezgodnej z konstytucją i jej stosunku do konstytucyjnie gwaranto-
wanej kompetencji TK do orzekania o konstytucyjności prawa. Wątpliwości pojawiły 
się na tle stosowania postanowień art. 8 ust. 2, art. 178 ust. 2 i art. 19349.

Zwolennicy poglądu opowiadającego się za prawem sądów do kontroli konstytu-
cyjności powołują się na treść art. 8 ust. 2 i art. 178 ust. 1 konstytucji. Z pierwszego 
przepisu wyprowadza się wniosek o obowiązku każdego organu, a zatem i sądu do 
stosowania przede wszystkim konstytucji, i to w sposób bezpośredni. „SN coraz częściej 
wyraża pogląd, że on sam – i inne sądy – upoważniony jest do oceny niezgodności mię-
dzy konstytucją a aktami niższego rzędu (w tym ustawami) i w razie jej stwierdzenia do 
bezpośredniego stosowania konstytucji”50. Dodatkowym argumentem jest tu brzmienie 
art. 178 ust. 1 o podleganiu sędziów tylko konstytucji lub ustawom, co z uwagi na zasa-
dę nadrzędności konstytucji w systemie źródeł prawa pozwala twierdzić, że w razie 
konfliktu ustawy z konstytucją sądy mają prawo kontroli przepisów ustawy i w razie 
stwierdzenia niezgodności z konstytucją mogą odmówić zastosowania ustawy. SN jest 
zdania, że „sąd powszechny może dokonywać oceny konstytucyjności przepisów 

 47 Zob. K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie…, s. 35‒36.
 48 Por. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 9; S. Wronkowska, M. Zieliński, 
Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 215.
 49 Por. m.in. L. Garlicki, Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 1, 
s. 18; A. Wasilewski, Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Państwo i Prawo” 1998, 
z. 7, s. 17‒18; A. Preisner, Dookoła Wojtek. Jeszcze o…, s. 236.
 50 W. Sanetra, op. cit., s. 58.
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mających zastosowanie w sprawie, bowiem nie prowadzi to do naruszenia konstytucyj-
nie utrwalonego podziału kompetencji miedzy sądami a Trybunałem Konstytucyjnym. 
Sąd powszechny nie orzeka o zgodności przepisu prawa z Konstytucją, lecz jedynie 
odmawia zastosowania przepisu prawnego niezgodnego, jego zdaniem, z Konstytucją. 
Uznanie, że sądy powszechne nie są uprawnione do badania zgodności ustaw z Konsty-
tucją, a w konsekwencji do zajmowania stanowiska w kwestii ich zgodności, jak też 
niezgodności z Konstytucją, jest wyraźnie sprzeczne z przepisem art. 8 ust. 1 Konsty-
tucji, który zobowiązuje do bezpośredniego stosowania jej przepisów, przy czym pod 
pojęciem »stosowanie« należy rozumieć w pierwszym rzędzie sądowe stosowanie prawa”51. 
SN stwierdził, że takie postawienie sprawy nie uchybia kompetencji Trybunału Konsty-
tucyjnego do orzekania w sprawie zgodności ustaw z konstytucją. „Inny jest bowiem 
przedmiot orzekania i wynikające z tego skutki. Trybunał orzeka o prawie i jest władny 
uchylić przepis ustawy, a jego orzeczenie jest powszechnie obowiązujące i ostateczne 
(art. 190 Konstytucji). Sąd natomiast orzeka o indywidualnym stosunku społecznym, 
a jego pogląd o sprzeczności ustawy z Konstytucją nie jest wiążący dla innych sądów 
orzekających w takich samych sprawach. Orzekają one tak samo tylko w razie uznania 
słuszności argumentacji”52. Formułowana jest też teza, że w razie wątpliwości co do 
konstytucyjności aktu, w myśl art. 193 sąd „może przedstawić” pytanie prawne do TK, 
ale „Konstytucja nie nakłada na niego takiego obowiązku, z czego można wnioskować, 
że gdy z możliwości tej nie skorzysta sam rozstrzyga wątpliwości”53. Pada też argument, 
że co prawda TK orzeka w sprawach zgodności ustaw z konstytucją, ale „nie można 
z tego wyprowadzić zbyt daleko idących wniosków oznaczających, że żaden inny organ 
stosujący Konstytucję nie może odmówić stosowania ustawy sprzecznej, jego zdaniem, 
z Konstytucją. Oczywiście nie chodzi o przyznanie sądom prawa do stwierdzania nie-
konstytucyjności ustaw i do decydowania na tej podstawie o utracie mocy wiążącej przez 
ustawy. Chodzi jedynie o kontrolę incydentalną, ad casum i ze skutkiem inter pares 
prowadzącą co najwyżej do odmowy zastosowania w konkretnej sprawie ustawy znanej 
przez sąd powszechny albo administracyjny za sprzeczną z Konstytucją. Orzeczenie 
sądu nie jest w tym wypadku wiążące dla innych sądów rozpatrujących takie sprawy”54.

Przeciwnicy prawa sądów do kontroli konstytucyjności eksponują argument, że 
„wątpliwości sądu co do konstytucyjności aktu normatywnego, mające wpływ na roz-
strzygnięcie toczącej się przed sądem sprawy, mogą być usunięte jedynie w drodze py-
tania prawnego (art. 193 Konstytucji)”55. W orzecznictwie NSA podkreśla się, że „w przy-
padku wątpliwości co do konstytucyjności ustawy należy uruchomić procedurę pytań 
prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. Składy orzekające NSA nie uznają swej 
kompetencji do odmowy zastosowania w rozpatrywanej sprawie przepisu rangi ustawo-
wej. Stanowisko takie jest w orzecznictwie NSA przyjmowane jako wyraz ścisłego 

 51 SN I PKN 90/98.
 52 SN III SW 1/98.
 53 B. Banaszak, Konstytucja…, s. 69.
 54 Ibidem, s. 70.
 55 Z. Czeszejko-Sochacki, op. cit., s. 59.
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respektowania art. 8 ust. 2 konstytucji56. Praktyki NSA, a także większości sądów po-
wszechnych57, są oparte na stanowisku odmawiającym sądom prawa stanowczej kontro-
li konstytucyjności ustaw. Również Trybunał Konstytucyjny uważa, że za normę kom-
petencyjną nie może być uznany art. 178 ust. 1. Jest to bowiem tylko norma 
gwarancyjna58. TK stwierdził, że „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji nie oznacza 
kompetencji do kontroli konstytucyjności obowiązującego ustawodawstwa przez sądy 
i inne organy powołane do stosowania prawa. Tryb tej kontroli został bardzo wyraźnie 
i jednoznacznie ukształtowany przez samą Konstytucję. Artykuł 188 Konstytucji za-
strzega dla wyłącznej kompetencji Trybunału Konstytucyjnego orzekanie w wymienio-
nych sprawach bez względu na to, czy rozstrzygnięcie ma mieć charakter powszechnie 
obowiązujący, czy też ma ograniczać się tylko do indywidualnej sprawy. Domniemywa-
nie zgodności ustawy z Konstytucja może być obalone jedynie wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, a związanie sędziego ustawą obowiązuje dopóty, dopóki ustawie tej 
przysługuje moc obowiązująca”59. TK jednoznacznie wskazał: „W obowiązującym stanie 
konstytucyjnym bezpodstawne jest stanowisko dopuszczające odmowę zastosowania 
przez sąd orzekający normy ustawowej ze względu na jej sprzeczność z normą konsty-
tucyjną”60. W doktrynie można się jednak spotkać z poglądem, w myśl którego szczególna 
moc konstytucji uzasadnia w konkretnej sprawie odmowę zastosowania przepisu ustawy 
niezgodnego z Konstytucją RP61. W tym kontekście podkreśla się jednak, że „uprawnie-
nie sądów do odmowy stosowania przepisów ustawy nie znajduje oparcia w konstytu-
cyjnym sposobie legitymizacji władzy sądowniczej”62.

W nauce przeważa więc pogląd (m.in. Z. Czeszejko-Sochacki, K. Działocha, 
A. Mączyński, J. Trzciński, P. Tuleja, S. Wronkowska), że art. 178 ust. 1 nie daje sędziom 
prawa do tego, by w rozpatrywanej sprawie odstąpić od stosowania obowiązującej usta-
wy, którą uznał za niezgodną z konstytucją. Wyłączną kompetencję do badania zgodno-
ści prawa, w tym ustaw z konstytucją, ze skutkiem prowadzącym do uchylenia niekon-
stytucyjnego prawa, konstytucja przyznaje w art. 188 Trybunałowi Konstytucyjnemu. 
Obecne są jednak głosy63, że na sprawę tę należałoby spojrzeć inaczej, bardziej pragma-
tycznie i elastycznie. Ma przemawiać za tym np. to, że jeśli chodzi o ustawy, to powszech-
nie przyjmuje się, że sąd powinien bezpośrednio stosować konstytucję, gdy dokonała 
ona derogacji normy ustawowej uchwalonej przed jej wejściem w życie64. W tej sytuacji 

 56 A. Kabat, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, [w:] K. Działocha (red.), op. cit., s. 108.
 57 Zob. A. Kręcisz, Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji 
RP, [w:] K. Działocha (red.), op. cit., s. 114‒116.
 58 Zob. A. Łyszkowska, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] 
K. Działocha (red.), op. cit., s. 49.
 59 Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r., P 4/99, OTK 2001, Nr 1, poz. 5.
 60 Wyrok TK dnia 4 października 2000 r., P 8/00, OTK ZU 2000, Nr 6, poz. 189.
 61 Zob. K. Pietrzykowski, Nota do art. 5 KC, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, Komen-
tarz, t. I, Warszawa 2015, s. 65.
 62 P. Tuleja, Nota do art. 8, jw., s. 316.
 63 Np. B. Banaszak, Konstytucja…, s. 72.
 64 Np. wyrok NSA z dnia 24 października 2000 r., V SA 613, OSP 2001, Nr 5, poz. 82.
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trudno oczekiwać uruchomienia procedury pytań prawnych, a działanie takie byłoby 
nieracjonalne i naruszałoby prawo strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie65. 
Podobnie jest wówczas, gdy norma ustawowa (obojętnie czy uchwalona przed wejściem 
czy po wejściu w życie konstytucji) reguluje tę samą materię co konstytucja oraz czyni 
to w sposób sprzeczny w stosunku do regulacji konstytucyjnej66.

Artykuł 188 pkt 1 stanowi wprawdzie, jak zauważa Bogusław Banaszak, że „TK 
orzeka w sprawach zgodności ustaw z konstytucją, ale nie można z niego wyprowadzać 
wniosków oznaczających, że żaden inny organ stosujący konstytucję nie może odmówić 
stosowania ustawy sprzecznej, jego zdaniem, z konstytucją. Po co sędzia miałby podlegać 
konstytucji i móc ją bezpośrednio stosować, gdyby nie mógł, badając zgodność ustawy 
z konstytucją, wyciągnąć z tego żadnych wniosków poza jednym – mógłby tylko oddalić 
zarzut niekonstytucyjności ustawy. Stanie na stanowisku odmawiającym sądom prawa 
do incydentalnej kontroli ustaw czyni w ogóle niezrozumiałą całą regulację konstytucyj-
ną. Powstawałoby wówczas pytanie, o co właściwie chodziło ustrojodawcy odchodzące-
mu o dotychczasowej regulacji zakładającej podleganie sędziów ustawie i wprowadzają-
cemu nową – stanowiącą, że podlegają oni w orzekaniu konstytucji i ustawom”67.

Formułowane jest również stanowisko pośrednie, sugerujące, że wynik badania 
przez sądy konstytucyjności ustaw „może prowadzić tylko do oddalenia zarzutu niekon-
stytucyjności ustawy lub podstawowego aktu normatywnego, albo odmowy zastosowa-
nia przepisu wykonawczego do ustawy w konkretnej sprawie sądowej”. Natomiast we 
wszystkich innych przypadkach, a więc zarówno, gdy sąd ma wątpliwości co do konsty-
tucyjności ustawy, jak i wówczas, gdy przekonany jest o jej niekonstytucyjności „powi-
nien przedstawić TK pytanie prawne co do zgodności przepisu prawnego z konstytucją. 
Dopiero po rozpoznaniu tego pytania i wydaniu przez TK orzeczenia, zawierającego 
odpowiedź na przedstawione pytanie prawne sąd powszechny może dalej prowadzić 
postępowanie sądowe i rozstrzygnąć konkretną sprawę, stosując do ustalonego w niej 
stanu faktycznego właściwą podstawę prawną”68.

Tak więc naruszenie przez ustawodawcę zakazu stanowienia przepisów niezgodnych 
z konstytucją nie oznacza ich nieważności, nie powoduje ich automatycznej derogacji, 
a w konsekwencji nie uzasadnia stwierdzenia takiej derogacji przez organ stosujący pra-
wo. Uzasadnia natomiast wszczęcie postępowania prowadzącego do stwierdzenia przez 
TK hierarchicznej zgodności norm. Wynika to zarówno z właściwości norm konstytucyj-
nych oraz sposobu formułowania ocen o hierarchicznej niezgodności. Szczególna moc 
konstytucji stanowi źródło powszechnie obowiązującego charakteru wyroków TK oraz 
skutków tych wyroków polegających na derogacji konstytucyjnych norm69.

 65 Zob. R. Hauser, A. Kabat, Glosa do wyroku NSA z 14 II 2002 r., I SA/Po 461/01, OSP 2003, Nr 2, 
poz. 17, s. 74‒75.
 66 Wyrok NSA z dnia 24 października 2000 r., V SA 613/00, OSP 2001, Nr 5, poz. 82 oraz wyrok NSA 
z dnia 28 sierpnia 2007 r., I SA/Rz 189/06, niepubl.
 67 B. Banaszak, Bezpośrednie…, s. 137.
 68 A. Józefowicz, Czy sądy mogą badać konstytucyjność ustaw, „Prawo i Życie” 2000, Nr 7, s. 20.
 69 Zob. P. Tuleja, Nota do art. 8, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, Tom 1, Komentarz, 
Art. 1‒86, Warszawa 2016, s. 314.
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Fakt utrzymywania się tu rozbieżności interpretacyjnych – jak się wskazuje ‒ „za-
sługuje na krytykę z punktu widzenia zasad państwa prawnego oraz ochrony praw 
i wolności obywateli z braku pewności co do zgodnego stosowania ich w praktyce orga-
nów orzekających”70. Spór między Trybunałem Konstytucyjnym i sądami „jest nieko-
rzystny dla prawa, grozi rozchwianiem jego spójności, stanowi zagrożenie dla bezpie-
czeństwa prawnego adresatów prawa”71. W myśl przeciwstawnego poglądu, nie może tu 
być mowy o bałaganie decyzyjnym w przypadku uznania prawa do bezpośredniego 
stosowania Konstytucji RP przez wszystkie sądy i organy administracji publicznej. Nie 
ma też mowy o chaosie prawnym, w którym każdy miałby prawo do interpretowania 
konstytucji według własnych przekonań. Liczba ośrodków decyzyjnych nie jest tu duża 
i ulega właściwie redukcji do SN i TK. Gdy sprawa zaś nie trafi do nich, bo np. żadna ze 
stron nie zakwestionuje odmowy zastosowania w konkretnej sprawie ustawy uznanej 
przez sąd, czy też organ administracji publicznej za sprzeczną z konstytucją, to znaczy 
że ów sąd bądź organ administracji publicznej dobrze odczytał konstytucję i zastosowa-
ny przez niego przepis nie budzi żadnych kontrowersji interpretacyjnych. „Nie można 
przecież zapominać, gdy mówi się o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji, że ma ono 
zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie jej postanowienia są wystarczająco precy-
zyjne, aby być stosowane. Obojętnie kto je czyta rozumie je więc tak samo. Wówczas, 
przynajmniej w ich przypadku, Konstytucja spełnia od lat formułowany w polskiej 
doktrynie prawa postulat jurydyczności i przestaje być jedynie odległym od rzeczywi-
stości ozdobnikiem”72.

6. Bezpośrednie stosowanie konstytucji w odniesieniu do aktów 
niższego rzędu

Bardziej jednoznaczna jest sytuacja w przypadku aktów niższego rzędu niż usta-
wa. Sądy powszechne stoją tu na stanowisku, że sędziowie zachowują samodzielność 
w kwestii ostatecznej decyzji o stosowaniu prawa73. Dla poparcia takiego stanowiska 
przytacza się argument, że akty podustawowe „winny również pod względem swej 
zgodności z konstytucją pozostawać w pierwszej kolejności pod kontrolą sądów po-
wszechnych i administracyjnych i to one powinny zapewniać ich instytucjonalną i sku-
teczną kontrolę”74. Na gruncie Konstytucji RP, jak się zauważa, składy orzekające Na-
czelnego Sądu Administracyjnego odmawiają zastosowania określonego aktu 
podstawowego ze względu na jego niezgodność z ustawa lub konstytucją. Przyjmuje się, 

 70 K. Działocha, Nota do art. 8…, s. 52.
 71 K. Działocha, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku w świetle badań praktyki jej stoso-
wania. Prezentacja raportu końcowego, [w:] Z. Maciąg (red.), Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – 
doświadczenia i perspektywy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 2006, s. 40.
 72 B. Banaszak, Konstytucja…, s. 71.
 73 Wyrok SN z dnia 26 września 2007 r., III KK 206/07, nieopubl.
 74 P. Czarny, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22.9.2006 r., U 4/06, „Przegląd Sejmowy” 
2007, Nr 1, s. 138.



100

Jerzy Jaskiernia

że uprawnienie to wynika z art. 178 ust. 1 konstytucji, który jest w takich wypadkach 
przedmiotem bezpośredniego stosowania75.

Bezpośredniemu stosowaniu podlega cała konstytucja. Różnie natomiast będzie 
to wyglądało w przypadku różnych rodzajów norm. Dla norm samowykonalnych można 
bez trudu dokonać subsumpcji do nich konkretnego stanu faktycznego i wskazać na treść 
rozstrzygnięć, które należy podjąć i które mają oparcie bezpośrednio w konstytucji. 
Natomiast w przypadku innych norm, np. klauzul generalnych, postępowanie w ramach 
bezpośredniego stosowania konstytucji jest bardziej skomplikowane. Treści prawne nie 
są w nich wyrażone wprost i trzeba je dopiero wyinterpretować z postanowień Konsty-
tucji. Nie wystarczy zatem zwykłe przywołanie brzmienia przepisu ustawy zasadniczej, 
a konieczne jest przywołanie rozumienia tego przepisu w orzecznictwie sądowym czy 
w nauce prawa. Gdy jednak ustali się takie znaczenie przepisu konstytucyjnego i odnie-
sienie do konkretnego przypadku, to wówczas, np. z klauzuli generalnej, można wypro-
wadzić np. prawa nadające się do egzekwowania76. Formułowane jednak bywa stanowi-
sko, że bezpośrednie stosowanie konstytucji „jest możliwe jedynie w przypadku jej norm 
samowykonalnych, a więc tych, które zostały sformułowane w sposób jednoznaczny 
i wystarczający do zastosowania, bez potrzeby odwoływania się do innych przepisów”77.

7. Uwagi końcowe

Nie ulega wątpliwości, że zasada bezpośredniego stosowania konstytucji, wyra-
żona w art. 8 ust. 2, ma szczególne znaczenie dla procesu stosowania polskiej ustawy 
zasadniczej. Przyczyniła się ona do wyeksponowania jurydyczności (prawnej zaracho-
walności) Konstytucji RP, a poprzez to umocniła jej szczególny charakter w systemie 
powszechnie obowiązujących źródeł prawa. Konstrukcja tej zasady w konstytucji przy-
niosła jednak istotny spór w kwestii reguł stosowania tej zasady, w szczególności w ob-
szarze tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw. Spór ten nie podważył zna-
czenia tej zasady, choć wywołał znaczące konsekwencje w praktyce ustrojowej. Dały 
one o sobie znać zwłaszcza w momencie, gdy głębokie przekształcenia sposobu funk-
cjonowania Trybunału Konstytucyjnego, dokonujące się po 2015 r., zachęcały do ponow-
nego spojrzenia na istotę tego, co znaczy, że konstytucja stosowana jest bezpośrednio. 
Zebrane doświadczenia z okresu ponad 20 lat obowiązywania tej zasady z pewnością 
będą użyteczne, gdyby doszło do nowelizacji Konstytucji RP. Dokument ten tworzono 
z zamysłem, by nie był „przegadany”. Praktyka ustrojowa lat 2007‒2017 rodzi jednak 
refleksję, że poważniejsze skutki niż „przegadanie” konstytucji może nieść sytuacja, gdy 
pewne zasadnicze konstrukcje ustrojowe sformułowane są w sposób zbyt ogólny, 

 75 Zob. A. Kabat, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych: 
uwarunkowania ustrojowe i aspekt orzeczniczy, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2012, 
nr 2, s. 11.
 76 Zob. B. Banaszak, Konstytucja…, s. 75.
 77 E. Gdulewicz, Konstytucyjny system źródeł prawa, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytu-
cyjne, Lublin 2006, s. 176.
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a w konsekwencji otwierają zbyt szerokie pole do sprzecznych interpretacji78. Osłabia to 
nie tylko prestiż ustawy zasadniczej, ale prowadzi do sytuacji, gdy nowoczesne w zało-
żeniu rozwiązania systemu demokratycznego nie mogą być w pełni zastosowane, bo nie 
ma jasności co do sposobów ich wdrożenia do praktyki ustrojowej.

 78 Zob. J. Jaskiernia, Funkcja prawna i funkcja polityczna (aksjologiczna) Konstytucji RP a nowe zja-
wiska w polskiej przestrzeni publicznej ‒ czy mamy do czynienia z powstaniem „momentu konstytucyjne-
go”?, [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy Konstytucji. Księga jubileuszowa 
z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017.
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Wokół wartości i zasad konstytucyjnych 

1. Wstęp

Trwałość każdej konstytucji zależy od osiągnięcia zgody wokół jej podstaw ak-
sjologicznych i głównych celów działania państwa. Konflikty w ramach rozwiązań 
konstytucyjnych są naturalnym elementem państwa demokratycznego, jednak w chwili, 
gdy wykraczają poza ramy konstytucji lub gdy jest ona podważana, to wtedy konieczne 
staje się zdefiniowanie lub zredefiniowanie zasad, na których opiera się funkcjonowanie 
państwa. W konstytucji z 1997 r. nie sformułowano katalogu kluczowych wartości czy 
zasad konstytucyjnych, po dwudziestu latach jej obowiązywania można uznać, że po-
woduje to wiele komplikacji w jednolitym rozumieniu jej przepisów. Brak tego zestawu 
najważniejszych elementów konstytucji, którymi powinni kierować się wszyscy stosu-
jący jej przepisy, powoduje, że każdy może szeroko interpretować jej rozwiązania. 
Również Trybunał Konstytucyjny w tym czasie nie wypracował jednolitego katalogu 
wartości konstytucyjnych i zasad konstytucyjnych, a wręcz przeciwnie ‒ w swoich orze-
czeniach dość swobodnie posługuje się sformułowaniami „wartości konstytucyjne”, 
„zasady konstytucyjne”, „zasady prawa” etc.1 To wszystko powoduje, że w chwili kry-
zysu politycznego utrzymanie stabilności ustroju na podstawie norm konstytucyjnych 
jest dużo trudniejsze. Można uznać, że członkowie Zgromadzenia Narodowego, które 
przyjęło konstytucje, uznali, że wszystkie jej przepisy są tak samo ważne i należy je 
czytać łącznie, jednak po wielu latach prawdy te przestały być oczywiste. Z tych wzglę-
dów rozwiązaniem bezpieczniejszym wydaje się formułowanie katalogu swoistych 
wytycznych do stosowania ustawy zasadniczej. Brak spójnych definicji zasad konstytu-
cyjnych dostrzegany jest w literaturze dość powszechnie. M. Wyrzykowski i M. Ziół-
kowski podali w swoim opracowaniu katalog przyczyn, dla których nie ma jednolitego 
spojrzenia teoretyków i praktyków prawa w tej materii. Do kluczowych powodów zali-
czono brak w samej konstytucji rozdziału dotyczącego zasad prawa, brak wyraźnego 
sformułowania w konstytucji przepisów, których nie można zmienić, brak jednoznacznych 
wytycznych do interpretowania ustawy zasadniczej w samej jej treści, brak spójnej 

 1 K. Działocha, S. Jarosz-Żukowska, Wartości konstytucyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyj-
nego, [w:] J. Posłuszny, J. Buczkowski, K. Eckhardt (red.), Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubile-
uszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Skrzydle, Przemyśl – Rzeszów 2009.
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koncepcji, w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, rozróżniającej zasady konsty-
tucyjne od wartości konstytucyjnych i innych norm konstytucyjnych2.

Z tych powodów warto zastanowić się nad rolą wartości konstytucyjnych i zasad 
konstytucyjnych w tworzeniu i stosowaniu prawa, a zwłaszcza konstytucji. Szeroka 
dyskusja na ten temat odbyła się w polskiej nauce prawa w latach 90. XX w., co było 
związane z powstawaniem konstytucji. Obecnie jednak warto przypomnieć, niektóre 
z ówczesnych ustaleń doktryny prawa.

Ustawa zasadnicza pełni szczególną rolę w systemie prawa, funkcjonuje na styku 
filozofii, polityki i prawa. Jej konstrukcja ma specjalne znaczenie, ponieważ zawiera nie 
tylko ścisłe normy prawne, ale również wytyczne do funkcjonowania państwa i wszelkich 
władz publicznych. Regulacje relacji pomiędzy organami władzy wzajemnie oraz po-
między nimi a społeczeństwem wymagają sięgania po inną argumentację niż tylko 
uzasadnienie w woli organu stanowiącego. Poszukiwanie szerokiej legitymizacji dla 
konstytucji otworzyło jej konstrukcje na sformułowania pozaprawne, które wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom rozproszonego suwerena. W następstwie tego doszło do swo-
istego włączenia porządku aksjologicznego do porządku konstytucyjnego i dalej do 
systemu prawa.

W procesie stanowienia prawa możemy mówić o dwóch kierunkach wyrażania 
porządku aksjologicznego w normach prawnych3. Pierwszy możemy nazwać neutralno-
-kompromisowym. W jego ramach dąży się do przezwyciężania kwestii spornych po-
między różnymi doktrynami, tworzenia prawa niekontrowersyjnego, które będzie moż-
liwe do zaakceptowania przez możliwie najszersze kręgi społeczne. Drugi kierunek 
nazwiemy dogmatyczno-światopoglądowym, zwolennicy tego sposobu działania wy-
chodzą z założeń określonego światopoglądu i dążą do maksymalnej zgodności norm 
prawa ze swoimi poglądami. Wtórną sprawą jest dla nich powszechność proponowanych 
rozwiązań, ponieważ mają absolutne przekonanie o swojej słuszności.

Zgodnie z teorią prawa od uznania wartości za normę regulującą zachowania 
normotwórcze do zachowania psychofizycznego konieczne jest jeszcze wytworzenie 
samego zachowania normotwórczego i normy merytorycznej4. W zależności od uznanych 
założeń wartości mogą leżeć u podstaw całości systemu, z niego wynikać lub równocze-
śnie wynikać i oddziaływać na proces powstawania zachowań psychofizycznych.

Innym ważnym podziałem z punktu myślenia o wartościach w prawie będzie po-
dejście prawnopozytywne i prawnonaturalne. Obydwie szkoły mają wypracowane podej-
ście do sfery aksjologicznej i mechanizmów transponowania wartości do systemu prawa.

W nauce prawa znajdujemy kilka określeń dotyczących fundamentalnych uregulo-
wań wywierających wpływ na wszystkie inne przepisy. Mogą one być nazywane w różny 

 2 M. Wyrzykowski, M. Ziółkowski, Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla ich interpretacji 
zasad ogólnych prawa i postepowania administracyjnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Tom 2, Warszawa 2012, s.7.
 3 P. Winczorek, Uwagi o aksjologicznych aspektach działalności legislacyjnej w dziedzinie prawa pu-
blicznego (konstytucyjnego) w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, nr 4, s. 55.
 4 A. Bator, K. Kucharski, Wartości absolutne a pojęcie praworządności, [w:] H. Rot (red.), Demokra-
tyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje) studia i szkice, Wrocław 1994, s. 85.
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sposób, jednak ich sens zazwyczaj sprowadza się do ustalenia kierunków funkcjonowania 
organów państwa i egzegezy prawa. Najczęściej spotykane określenia to: wartości konsty-
tucyjne, idee ogólne, klauzule generalne, metanormy, zasady prawa (konstytucyjne), regu-
ły prawa. Relacje pomiędzy nimi mogą być odczytywane na wiele sposobów w zależności 
od przyjętych założeń, co powoduje rozmaite skutki w jurysprudencji.

2. Wartości konstytucyjne

Pojęcie wartości pojawia się w filozofii i naukach humanistycznych w znaczeniu 
współczesnym stosunkowo późno. Ernst-Wolfang Bőckenfőrde udowadnia, że stało się 
to po rozpadzie „klasycznego filozoficznego pojęcia natury i wraz z końcem metafizyki”5. 
Jest to ściśle związane z rozwojem nauk przyrodniczych w wieku XIX, który spowodo-
wał uprzedmiotowienie pojęcia natury jako czegoś mierzalnego i wytłumaczalnego za 
pomocą badań empirycznych. W sposób naturalny wykluczyło to z tego obszaru sferę 
niematerialną, związaną z duchem, z zachowaniami człowieka wywodzonymi z pojęć 
metafizycznych.

Obecnie pojęcie wartości ma szerokie zastosowanie, jest ono stosowane w wielu 
naukach humanistycznych. Z. Ziembiński wprowadził pojęcie wartości konstytucyjnych, 
które miało za zadanie pomóc ukształtować spójny system konstytucyjny zbieżny z od-
czuciami społecznymi oraz poglądami wyrażanymi w nauce prawa. Definiowaniem 
wartości zajmuje się głównie aksjologia, w poniższym rozumieniu pojęcie wartości 
konstytucyjnych jest zawężone do ujęcia socjologicznego i rozumiane jako coś, „co jest 
cenione dodatnio czy ujemnie przez kogoś czy przez jakieś zespoły ludzi”6. Część z tych 
wartości ma doniosłe znaczenie polityczne, znajduje to również odzwierciedlenie w sys-
temie prawa, a zwłaszcza prawa konstytucyjnego. Od konsensusu w sprawie podstaw 
aksjologicznych ustawy zasadniczej zależy spójność całego ustroju państwa.

Dla zrozumienia istoty wartości ważne jest wskazanie źródeł wartości, czyli pod-
miotu dokonującego oceny, ma to kluczowe znaczenie dla ich interpretacji. Druga płasz-
czyzna ważna dla prawa to typologia wartości stosowanych ze względu na ich charakter 
normatywny.

Z. Ziembiński wyróżnił trzy źródła wartości konstytucyjnych7:
 – istota pozaziemska – Bóg,
 – jednostki,
 – grupy osób.

W przypadku kiedy źródłem wartości jest Bóg, jego wola podlega komentowaniu 
i uznawaniu przez teologów, czyli pośrednio to również ludzie nadają ton i charakter 
poszczególnym wartościom objawionym przez istotę pozaziemską, zgodnie ze swoim 
stanem wiedzy i odczuciami. Skutkiem tego pierwotne źródło wartości funkcjonuje jako 
uzasadnienie interpretacji konstruowanych przez upoważnione podmioty.

 5 E. Bőckenfőrde, Prawo i wartości, „Znak” 1992, nr 450 (11), s. 57.
 6 Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne zarys problematyki, Warszawa 1993, s. 15.
 7 Ibidem, s. 21.



106

Robert Kropiwnicki

Jednostki mają zdolność kreowania wartości i nadawania im rozumienia przyj-
mowanego przez pozostałych członków społeczności. Może to dotyczyć zarówno war-
tości pozytywnych, jak i negatywnych dla funkcjonowania całej społeczności. Zazwyczaj 
dotyczy to osób uznanych w danych społecznościach za autorytety, obdarzone szacunkiem 
i podawane jako wzory do naśladowania.

Trzeci typ podmiotów kreujących wartości to grupy społeczne. W ramach po-
szczególnych społeczności formułowane są oceny, które nabierają trwałego znaczenia 
i w ten sposób stają się wartościami uznawanymi w danym kręgu osób, poglądy te mogę 
ewoluować i rozprzestrzeniać się na większe kręgi, również poza macierzysty obszar 
kulturowy.

Określenie pochodzenia danej wartości ma znaczenie dla jej trwałości, wyrazi-
stości i miejsca zajmowanego w hierarchii pośród innych wartości.

Inną typologię pochodzenia wartości przedstawił E. Bőckenfőrde, a za nim M. Pie-
chowiak8. Wyróżnił on również trzy koncepcje, ale według innych kryteriów. Uznał, że 
wszystkie poglądy na ten temat możemy pogrupować w następujące ogólne koncepcje:

 – obiektywistyczne,
 – subiektywistyczne,
 – kulturowego ugruntowania wartości.

Według pierwszej koncepcji wartości funkcjonują niezależnie od człowieka, któ-
ry poznaje je w sposób intuicyjny. „Wartości są ujmowane przez podmiot dzięki pewne-
go rodzaju naoczności i intencjonalnemu wyczuciu wartości”9. Ich działanie nie zależy 
w żadnym przypadku od ludzi, są bytami idealnymi. Przedstawicielem tej teorii był Max 
Scheler.

W drugiej kategorii zależą wyłącznie od podmiotów dokonujących oceny, mogą 
one być indywidualne lub zbiorowe. W skrajnej wersji mogą podlegać decyzjom wolun-
cjonarnym co do uznania za wartość i umiejscowienia w hierarchii. „Wartości ostatecz-
nie formują się, powstają i utrzymują w bycie, mając za podłoże oceny i przeżycia jed-
nostki; w ten sposób ustanawiana jest ich obowiązywalność i także w ten sposób 
odwoływana”10. Przedstawicielem tej koncepcji był Max Weber.

W trzeciej grupie znajdują się poglądy dopuszczające wzajemne oddziaływanie 
idei i podmiotów oceniających, które stosują wartości w praktyce. Wartości kształtowa-
ne są przez kulturę, ale równocześnie poszczególne podmioty również mają wpływ na 
ich rozumienie, „sądy o wartościach są efektem rozumienia opartego na procesach in-
terpretacji, których rezultat determinowany jest zastanym w kulturze układem sensów”11. 
Należy zwrócić uwagę, że ostatnia grupa jest najbardziej elastyczna, wprowadza możli-
wości zmian w ujmowaniu wartości, zgodnie z wolą podmiotów oceniających. M. Pie-
chowiak do przedstawicieli tej koncepcji zaliczył R. Ingardena.

 8 M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, prawa człowieka w świetle ochrony międzynarodowej, 
Lublin 1999, s. 212.
 9 E. Bőckenfőrde, op. cit., s. 59.
 10 Ibidem, s. 58.
 11 M. Piechowiak, op. cit., s. 217.
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Druga z przedstawionych typologii zwraca uwagę na inny aspekt źródeł wartości, 
ponieważ nie wskazuje konkretnych podmiotów, a bardziej koncepcje pochodzenia 
wartości. Szczególnie koncepcja kulturowego ugruntowania wartości zasługuje na uwa-
gę, ponieważ zakłada wzajemne oddziaływanie tradycji, dóbr kultury wcześniej wytwo-
rzonych i współczesnych podmiotów dokonujących oceny. Uznając przytoczoną definicję 
wartości, należy przyznać, że podmiot dokonujący oceny nie działa w próżni, ale ma do 
czynienia z pewnym zastanym układem sensów, który może uznać, modyfikować lub 
całościowo odrzucić. Zawsze jednak będzie funkcjonował w pewnej przestrzeni społecz-
nej (poza wyjątkami, które możemy tutaj pominąć). Z tego powodu, szczególnie dla 
ustawy zasadniczej, poszukiwanie wartości możliwych do zaakceptowania przez jak 
największą grupę osób jest istotne.

Bez względu na uzasadnienie pochodzenia wartości i źródło ich oceny, a uznając 
treść merytoryczną, Z. Ziembiński wyróżnił cztery typy wartości konstytucyjnych:

 – wartości osobowe,
 – wartości instrumentalne,
 – wartości instytucjonalne,
 – wartości ideowe.

Autor ten nie używał pojęcia wartości osobowych, ale opisowo definiował je jako 
„takie, które bezpośrednio sprowadzają się do zapewnienia korzyści poszczególnych 
obywateli (z respektowaniem ewentualnie «praw człowieka», który znalazł się w zasię-
gu jurysdykcji danego państwa)”12. Wyróżnienie podmiotowe, jako jeden z typów war-
tości konstytucyjnych, jest istotne, ponieważ daje podstawę do dalszego budowania 
hierarchii wartości z uwzględnieniem roli ochrony jednostek. Wartości te dotyczą wszyst-
kich osób, nie zawężają się tylko do obywateli, obejmują zarówno sferę praw, jak i wol-
ności. Kryterium kwalifikowania do tej grupy jest podmiot wartości. Jeśli wartość od-
nosi się do osób, będzie uznana za wartość osobową.

Drugi wymieniony typ jest podstawą funkcjonowania mechanizmów zabezpie-
czania wartości. Zaliczymy tutaj wszelkie wartości leżące u podstaw praw proceduralnych 
oraz szerzej instrumentów służących realizacji wartości osobowych, ale również innych 
instytucji funkcjonujących zgodnie z prawem.

Kolejny typ to wartości instytucjonalne, które cechuje stworzenie pewnych insty-
tucji realizujących ogólne założenia doktrynalne funkcjonowania państwa. Od ich uzna-
nia zależy charakter ustrojowy państwa, relacje pomiędzy organami władzy, zakres 
kompetencji poszczególnych instytucji.

Ostatni typ wyraża dominujące wartości ideowe, czyli te, które są uznawane przez 
daną społeczność i pozwalają konstruować system idei. Jest on podstawą relacji między-
ludzkich, ale również stosunków wertykalnych jednostek i grup do władz publicznych.

Wymienione typy wartości są uszczegóławiane poprzez tworzenie zwartego sys-
temu przepisów wyrażonych w konstytucji. Jak pokazuje praktyka tworzenia ustawy 
zasadniczej, uzgodnienie podstaw aksjologicznych bywa często utrudnione. Łatwiej jest 

 12 Z. Ziembiński, op. cit., s. 29.



108

Robert Kropiwnicki

tworzyć katalog szczegółowych wartości podlegających ochronie, niż dowodzić źródeł 
ich pochodzenia.

Przytoczone wartości mają różną siłę oddziaływania, dlatego też możemy je po-
dzielić na dwie ogólne kategorie. Do jednej grupy zaliczymy wartości w szerokim ujęciu, 
czyli podstawy aksjologiczne całego ustroju, od których wychodzi się, przystępując do 
tworzenia ustawy zasadniczej. Wartości w tym ujęciu będziemy nazywać podstawowy-
mi, utworzenie jednolitego ich zbioru jest trudne, ponieważ różnorodność założeń wy-
klucza wzajemnie niektóre z nich.

Druga grupa to wartości w wąskim rozumieniu, są one dużo bardziej konkretne, 
zawierają się w wartościach podstawowych, dlatego będą nazywane szczegółowymi.

W szerokim i wąskim rozumieniu wartości leżące u podstaw przepisów konsty-
tucyjnych są wartościami konstytucyjnymi. Mogą one mieć różny charakter, szczególnie 
w zakresie normatywnym, do przepisów konstytucyjnych i innych należy uszczegóło-
wianie ich znaczenia.

Dla poniższych rozważań przyjmiemy wartości konstytucyjne w pierwszym ro-
zumieniu, co zawęża ich znaczenie, ale równocześnie podkreśla ich rolę w tworzeniu 
ideologicznych podstaw państwa. Powszechne uznanie przez członków danej społecz-
ności pewnych wartości, a szczególnie tych, które odpowiadają za urządzenie państwa, 
określenie relacji na linii obywatel – władze publiczne i wzajemnych relacji pomiędzy 
organami władzy, pozwala uznać ich wyjątkową rolę w funkcjonowaniu państwa. W tym 
znaczeniu są one konstytutywne dla ustroju politycznego i całego systemu prawa.

Kryteria, według których zaliczyć można poszczególne wartości do podstawowych 
lub szczegółowych, są labilne i mogą podlegać modyfikacjom. Dla naszych rozważań 
przyjmiemy, że szczegółowe to te, które wynikają bezpośrednio z innych wartości. In-
stytucje samorządowe są cechą ustroju państwa opartego na zdecentralizowanym syste-
mie zarządzania wywiedzionym z wartości demokracji uznanej za podstawową. Bez-
pieczeństwo osobiste jest konsekwencją zapewnienia wolności człowieka, podobnie 
z bezpieczeństwem socjalnym, które może być wynikiem równości lub godności. War-
tościami podstawowymi będziemy nazywać takie, które mogą być podstawą dla szcze-
gółowych i funkcjonują niezależnie, bezpośrednio w wyniku oceny podmiotu wartościu-
jącego. Do tego zbioru zaliczymy m.in.: godność człowieka, ustrój demokratyczny, 
praworządność. Współcześnie sporne mogą być wartości takie jak wolność lub równość, 
ponieważ uznawane są one za konsekwencje uznania godności. Jednak biorąc pod uwa-
gę, że godność jako kategoria prawna funkcjonuje stosunkowo niedługo, i równocześnie 
uznając dużą doniosłość wolności i równości, należy je uznać za wartości samodzielne. 
W przeciwnym razie wolność musiałaby być zawarta w godności, co mogłoby prowadzić 
do jej nadmiernej interpretacji i w imię ochrony godności możliwe byłoby nadmierne 
ograniczanie wolności człowieka.

Opierając się na powyższych ustaleniach, na podstawie propozycji Z. Ziembiń-
skiego, proponuję przyjąć następujący katalog konstytucyjnych wartości podstawowych:

 – ustrój demokratyczny,
 – praworządność,
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 – godność człowieka,
 – wolność człowieka,
 – równość wobec prawa,
 – sprawiedliwość społeczną,
 – suwerenność i niepodległość.

Przedstawiona propozycja może ulegać dalszym modyfikacjom i dyskusjom, 
jednak powinna stanowić podstawę do formułowania katalogu wartości konstytucyjnych, 
który nie powinien być nadmiernie szeroki, zwłaszcza gdy mówimy o wartościach pod-
stawowych. Zdecydowanie szerszy może być katalog wartości szczegółowych, które 
wynikają z wartości podstawowych.

3. Zasady prawa i zasady konstytucyjne

Współcześnie w nauce prawa konstytucyjnego nie ma jednoznacznego podejścia 
do definicji zasad prawa i zasad konstytucyjnych. Dyskusja nad pojęciem zasad konsty-
tucyjnych trwa od wielu lat, w jej wyniku możemy wyróżnić dwa podstawowe podejścia13:

 – szerokie, wedle którego wszystkie normy konstytucyjne są zasadami prawa, 
ponieważ są podstawą do tworzenia innych aktów prawnych14,

 – wąskie, zgodnie z którym tylko część norm konstytucyjnych ma specjalne 
znaczenie dla konstytucji i systemu prawa, z tego powodu tylko one mają cechę 
zasadniczości15.

W tej pracy zasady konstytucyjne rozumiane są w węższym znaczeniu, prymat 
zostaje nadany normom, które stanowią podstawę do tworzenia grup norm wywodzących 
się z jednej sfery.

Szersze znaczenie niż zasady konstytucyjne mają zasady prawa, ponieważ dotyczą 
one całego systemu prawa, którego prawo konstytucyjne jest częścią. Pozakonstytucyjne 
zasady prawa powinny być zgodne z zasadami konstytucyjnymi ze względu na hierarchię 
norm prawnych. Dlatego można uznać, że wszystkie zasady konstytucyjne mają cechy 
zasad prawa, jednak relacje te nie oddziałują w przeciwnym kierunku. W literaturze 
można też spotkać nazwę konstytucyjne zasady prawa16, która oznacza zasady prawa 
wywiedzione wprost z ustawy zasadniczej. Jest to propozycja innego nazywania zasad 
konstytucyjnych, jednak należy uznać, że sformułowanie zasady konstytucyjne jest 
bardziej czytelne i też powszechniej używane.

We współczesnym rozumieniu zasad prawa ważną rolę odegrał spór pomiędzy 
teoretykami prawa, szczególnie na gruncie doktryny angielskiej i amerykańskiej. 

 13 T. Zalasiński, W sprawie pojęcia konstytucyjnej zasady prawa, „Państwo i Prawo” 2004, z. 8, pas-
sim.
 14 P. Tuleja, Pojęcie zasady konstytucyjnej, [w:] K. Wojtowicz (red.), Zasady ustroju Rzeczypospolitej 
Polskiej w nowej konstytucji, Materiały naukowe XXXVII Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, Wrocław 
1997, s. 20.
 15 K. Działocha, Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm, [w:] 
J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 91.
 16 M. Wyrzykowski, M. Ziółkowski, op. cit., s. 10.
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Jednoznaczne zdefiniowanie tych pojęć przyczynia się do wyraźnego określenia sposobów 
stosowania prawa i wyznaczenia relacji pomiędzy systemem prawa a sferą aksjologii.

H. Hart przedstawił teorię reguł prawnych jako norm, według których dokonuje 
się kwalifikacji sytuacji prawnych. Reguły wskazują sposoby dokonania rozwiązań 
problemów w oparciu o ściśle określone warunki. Szczególne znaczenie przyznaje on 
regule uznania, która jest najważniejszym kryterium kwalifikacyjnym mechanizmów 
rozstrzygnięcia prawnego. Jest ona „obowiązująca na gruncie danych kryteriów obowią-
zywania”17. Sam twórca koncepcji napisał: „Stwierdzenie, że ona istnieje, może być 
wyłącznie zewnętrzne i faktualne. Dzieje się tak dlatego, że podczas gdy podporządko-
wane reguły systemu mogą obowiązywać i w tym sensie «istnieć», nawet gdy są po-
wszechnie ignorowane, reguła uznania istnieje jako złożona, chociaż zwykle zgodna 
praktyka sądów, urzędników i osób prywatnych, polegająca na identyfikacji prawa przez 
odniesienie do pewnych kryteriów. Jej istnienie jest sprawą faktów”18. Pomimo że pogląd 
ten jest bardzo zbliżony do szkoły realizmu prawnego19, wyraża stanowisko pozytywi-
styczne odwołujące się do funkcjonowania prawa opartego na tzw. miękkim pozytywi-
zmie. Polega on na uznaniu pewnej otwartości systemu prawa na normy moralne oraz 
częściową ich inkorporację20. Uznaje znaczenie „standardów moralnych w ocenie prawa 
jako zjawiska społecznego”21.

Do teorii reguł prawa krytycznie odniósł się R. Dworkin. Uznał on, że muszą 
funkcjonować normy, które wskazują, jak stosować prawo, i nie mogą to być reguły 
według H. Harta, ponieważ prawo nie jest tylko systemem sztywnych przepisów. Głów-
nym zarzutem wobec teorii H. Harta było uznanie reguł za obowiązujące lub nieobowią-
zujące, w schemacie „wszystko albo nic”.

R. Dworkin upatrywał w tym podstawowej słabości tej koncepcji. Sam uznał, że 
muszą być jeszcze inne sposoby rozumienia prawa, które nie są regułami prawa w rozu-
mieniu H. Harta, nazwał je zasadami prawa. Ich zadaniem jest ukierunkowanie myślenia 
o prawie, chociaż same nie są integralną częścią prawa, to wpływają na jego odczyty-
wanie. R. Dworkin oparł swoją koncepcję na „normatywnej strukturze społecznej”, 
która wpływa na funkcjonowanie prawa22.

H. Hart odniósł się do koncepcji zasad w polemice z R. Dworkinem ‒ uznał funk-
cjonowanie niekonkluzywnych zasad prawnych, które mają wpływ na faktyczne stoso-
wanie prawa. Pisał: „myślę na pewno, że argumentacje z takich niekonkluzywnych zasad 
są ważnym rysem przy orzekaniu i rozumowaniu prawniczym. [...] Wszelako nie zamie-
rzałem z pewnością tak używać słowa «reguła», aby sugerować, że systemy prawne 

 17 H. Hart, Pojęcia prawa, Warszawa 1998, s. 153.
 18 Ibidem, s. 153.
 19 Na temat realizmu prawnego T. Gizbert-Studnicki, Ujęcie instytucjonalne w teorii prawa, [w:] 
J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2001, s. 124.
 20 Szeroki komentarz „miękkiego pozytywizmu” przedstawia T. Pietrzykowski, „Miękki pozytywizm” 
i spór o regułę uznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2001, s. 97 oraz cytowana 
tam literatura.
 21 J. Woleński, Wstęp, [w:] H. Hart, op. cit., s. XVI.
 22 R. Dworkin szeroko przedstawił swoją koncepcję w rozprawie: Biorąc prawa poważnie, Warszawa 
1998.
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obejmują tylko reguły typu «wszystko albo nic» czy też takie, które są prawie konklu-
zywne”23.

W polskiej literaturze od lat 70. XX wieku toczy się istotna dyskusja nad znacze-
niem i rozumieniem pojęcia zasad prawa i zasad konstytucyjnych.

W wyniku tej dyskusji oraz późniejszych dopełnień obecne pojęcie zasad prawa 
może mieć wiele znaczeń. P. Tuleja przedstawił cztery sposoby rozumienia zasad kon-
stytucyjnych:

1. zasada – norma,
2. zasada – dyrektywa,
3. zasada rozumiana intuicyjnie,
4. zasada jako postulat lub wartość24.

Każdy z powyższych sposobów ma swoją tradycję funkcjonowania w literaturze 
przedmiotu.

Zasada jako norma prawna jest związana z koncepcją R. Dworkina25, zmodyfiko-
waną przez R. Alexego26. W polskiej literaturze komentowana przez T. Gizberta-Stud-
nickiego27 i P. Tuleję28. R. Dworkin rozumiał zasady jako wytyczne do stosowania prawa, 
które nie wyznaczają konsekwencji prawnych w przypadku ich pominięcia. Zakładał, 
że zasady wyrażają pewne wartości o dużej doniosłości społecznej przetworzone na 
normy prawne o elastycznym charakterze. Ich egzegeza każdorazowo musi być dokony-
wana w oparciu o zaistniałą sytuację. Zasady mogą być wyrażone w jednym przepisie 
lub mogą być wywiedzione z wielu różnych, co dodatkowo komplikuje ich rozumienie, 
nakłada to większe obowiązki na organy stosujące normy, gdyż każdorazowo muszą 
ustalić, które zasady mogą wchodzić w zakres rozpatrywanego problemu.

P. Tuleja, stosując argumentację R. Alexego, twierdził: „Zasady mają charakter 
nakazów optymalizacyjnych o charakterze idealizacyjnym. Zakładają powinność reali-
zacji jakiegoś stanu rzeczy, który może być zrealizowany jedynie w pewnym stopniu”29.

T. Gizbert-Studnicki cytuje pojęcie „idealnej powinności” rozumianej jako nakaz 
wypełniania normy w najbardziej możliwy sposób, przy czym jest to uzależnione od 
prawnych i faktycznych możliwości30.

Z tego wynika, że zasady są uzupełnieniem systemu prawa, są normami, które 
pozwalają na pewną rozciągliwość prawa, ponieważ nie zawsze muszą być stosowane 
z jednakową siłą. W sytuacji gdy dochodzi do kolizji zasad, pierwszeństwo przyznaje 
się tej, która ma większą doniosłość w danej sytuacji.

 23 H. Hart, op. cit., s. 351.
 24 P. Tuleja, Zasady konstytucyjne, [w:] P. Sarnecki (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji 
ustrojowych, Warszawa 1997, s. 14.
 25 R. Dworkin, op. cit., Warszawa 1998, s. 69.
 26 R. Alexy, Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010, s. 78.
 27 T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, „Państwo i Prawo” 1988, z. 3, s. 15.
 28 P. Tuleja, Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, Warszawa 1997, s. 20.
 29 P. Tuleja, Normatywna treść..., s. 69.
 30 T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły…, s. 19.
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Przyjęcie koncepcji R. Alexego porządkuje rozumienie i sposoby interpretacji. 
Katalog zasad jest swoistym szkieletem systemu prawa, w tym również prawa konsty-
tucyjnego.

Drugi sposób rozumienia zasad jako dyrektyw konstruowany był poprzez dychoto-
mię ‒ zasady opisowe lub dyrektywalne. Pierwszy typ został zaproponowany przez auto-
rów opracowania „Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe”31 jako „wzorzec ukształtowa-
nia określonego przedmiotu unormowania, wskazujący sposób rozstrzygania określonej 
kwestii, wyróżnionej z określonego punktu widzenia”32. W drugim rozumieniu zasady 
prawa to norma prawna, „z której wynika, logicznie, względnie instrumentalnie, jakaś 
grupa innych norm konstytucyjnych, która reguluje szczególnie istotne (na gruncie nie-
spornej doktryny) cechy danej instytucji lub która w doktrynie lub praktyce dostatecznie 
powszechnie została uznana za szczególnie powszechnie doniosłą, zwłaszcza ze względu 
na to, że wyraża którąś z podstawowych wartości”33. Normy-zasady w znaczeniu opisowym 
mają znaczenie głównie w procesie stanowienia prawa, ponieważ wyrażają pewien wzorzec, 
do którego należy dążyć, kształtując rzeczywistość społeczną. W podejściu dyrektywalnym 
zaś są istotne w interpretacji prawa, nadawaniu mu nowych znaczeń. Normy w drugim 
znaczeniu nie muszą być wyraźnie sformułowane w przepisie, mogą wynikać z analizy 
znaczeń różnych przepisów wspólnie tworzących jednolite przesłanie.

Zasady rozumiane intuicyjnie to pewne zwyczajowe określenia, które nie zawsze 
muszą być normami prawnymi, ale oparte na tradycji tak są nazywane. W tym znaczeniu 
funkcjonuje na przykład „zasada niezawisłości sędziów”, która raczej funkcjonuje jako 
reguła niż zasada, ale zwyczajowo jest tak nazywana. Posługując się tym terminem, 
autorzy bardziej zwracają uwagę na doniosłość danego przepisu niż na poprawność 
definicyjną.

Zasada postulat lub wartość ‒ znane w tradycji konstytucyjnej odwoływanie się 
do idei ogólnych, niemających odniesienia w prawie. Nadawanie przepisom konstytu-
cyjnym szczególnego znaczenia postulatywnego, np. przewodnia rola partii, odniesienia 
do istot pozaziemskich czy wartości filozoficznych, takich jak np.: sprawiedliwość. Peł-
nią one rolę wymogów i celów polityki34. W ten sposób zasady mają realizować określo-
ne założenia wynikające z zamierzeń wyznaczonych przez władze polityczne, które mają 
wpływ na konstruowanie ustawy zasadniczej. Nazywanie tych odniesień zasadami 
konstytucyjnymi dodatkowo utrudnia stworzenie przejrzystych i spójnych kryteriów 
rozumienia tego pojęcia.

Krytyczną analizę zasad jako norm prawnych w ujęciu R. Alexego przeprowadził 
L. Morawski. Odniósł się szczególnie do pojęcia „optymalizacji”35, które ma kluczowe 

 31 S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa, Zagadnienia podstawowe, Warszawa 
1974.
 32 Ibidem, s. 43.
 33 M. Zieliński, Konstytucyjne zasady prawa, [w:] J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm kon-
stytucji, Warszawa 1997, s. 68.
 34 R. Dworkin, op. cit., s. 56.
 35 L. Morawski, Zasady prawa – komentarz krytyczny, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, 
Kraków 2001, s. 78.
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znaczenie dla tej definicji. Wyróżnił trzy zakresy, w których można mówić o optyma-
lizacji:

 – przedmiot dyrektywy,
 – sposób ochrony realizowanych przez nią dóbr,
 – jej zakresu.

Przez optymalizację według definicji R. Alexego należy rozumieć tworzenie naj-
lepszych warunków; jest to bliższe definicji słownikowej tego słowa. L. Morawski na-
daje mu sens równy maksymalizacji, przez co jednoznacznie ukierunkowuje poszcze-
gólne zakresy. W ten sposób dochodzi do wniosku, że nie jest możliwe stałe zwiększanie 
przedmiotu dyrektywy czy sposobu jej ochrony. Istotne jest to, jak będziemy rozumieć 
optymalizację, ponieważ jeśli w znaczeniu L. Morawskiego to na przykład wolność 
słowa będzie stale poszerzała swój obszar, przekraczając kolejne granice sfery publicznej, 
aż dotrze do sfery prywatnej, którą ‒ według tego kierunku myślenia ‒ również powin-
na przekroczyć. Podobnie w drugim zakresie, dotyczącym sposobu ochrony realizowa-
nego dobra, według przykładu wolności słowa nieustanne zwiększanie zakresu mecha-
nizmów ochrony doprowadza do jednostronności w wyrażaniu poglądów lub chaosu. 
Jeśli każdy może głosić najróżniejsze rzeczy bez możliwości dochodzenia swoich roszczeń 
przez osoby pokrzywdzone, to dochodzi do antytezy wolności słowa. W trzecim ujęciu 
autor wskazuje na zwiększanie czasoprzestrzenne czy obowiązywanie w jak największej 
liczbie państw. Tylko do tego ostatniego przykładu trudno mieć zastrzeżenia, ponieważ 
faktem jest, że możemy obserwować pewną unifikację niektórych norm prawnych na 
całym świecie.

W rozumieniu R. Alexego tego typu problemy nie występują, ponieważ „optyma-
lizację” należy rozumieć jako dążenie do najkorzystniejszej sytuacji z poszanowaniem 
innych uwarunkowań. Nie odnosi się ona tylko do danej zasady, ale uznaje funkcjono-
wanie innych norm, które również podlegają temu samemu procesowi. L. Morawski 
rozpatrzył wyizolowaną normę, przez co zawęził jej kontekst. Każda zasada powiązana 
jest z innymi, uzupełniającymi lub konkurencyjnymi, nie można żadnej z nich wyod-
rębnić i wskazywać na skutki maksymalizacji, ponieważ ograniczeniem tego procesu 
będą inne zasady. Sprzeczności pomiędzy zasadami pomagają ustalić labilne zakresy 
każdej z nich.

Jeśli jednak norma jest już w katalogu zasad, to staje się równocześnie podstawą 
do tworzenia innych norm oraz interpretowania całego systemu prawnego. Jeśli do ka-
talogu zasad zaliczymy wolność człowieka, oznaczać to będzie, że wszystkie regulacje 
mogą być interpretowane zgodnie z brzmieniem zasady, przy czym pamiętać należy, że 
mogą one podlegać ograniczeniom. Funkcjonowanie zasad ma przede wszystkim har-
monizować system prawa. Z tego względu rozumienie zasad jako „nakazów optymali-
zacyjnych”, które wytyczają kierunki myślenia o prawie, jak również wskazują sposoby 
jego stosowania, jest najkorzystniejsze dla spójności prawa. Podejście to jest otwarte na 
rozwój systemu zasad, stwarza możliwości do rozwijania poszczególnych jego elementów. 
Z tego względu należy uznać, że ta koncepcja jest najbardziej spójna i zasługuje na to, 
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aby ją utrwalać w doktrynie prawa konstytucyjnego, dlatego przez zasady będziemy 
rozumieli nakazy optymalizacyjne według koncepcji R. Alexego.

S. Wronkowska określiła cztery funkcje zasad prawnych, które zachowują aktu-
alność również w powyższym ujęciu. Należą do nich36:

 – wyznaczanie kierunku działań prawodawczych,
 – ukierunkowanie procesu egzegezy prawa,
 – wskazanie kierunku stosowania prawa, a w szczególności sposobu czynienia 

użytku z luzów decyzyjnych,
 – wskazanie kierunku realizowania kompetencji i uprawnień.

Funkcje te przyjęte i zastosowane powinny w sposób łagodny harmonizować 
system prawa, zapewniać jego spójność i jednolitość rozumienia poszczególnych ele-
mentów. Niestety praktyka stosowania prawa, w tym norm konstytucyjnych, często 
odbiega od założeń teoretycznych.

4. Relacje wartości do zasad konstytucyjnych ‒ podsumowanie

Regulacje konstytucyjne są szczególne, ponieważ wpływają na akty niższego 
rzędu, jak również na stosowanie prawa w całym państwie. Koncepcje zasad prawa 
wskazują na ścisłe związki pomiędzy wartościami konstytucyjnymi a systemem prawa.

W literaturze przedmiotu dominującą pozycję zajmuje pogląd o rozłączności po-
rządków prawnego i aksjologicznego, co nie oznacza całkowitej obojętności prawa 
w stosunku do wartości. Powiązania pomiędzy nimi istnieją i są bardzo rozległe. Doty-
czy to szczególnie aktów rangi konstytucyjnej, czyli podstawowej, dla każdego systemu 
prawa. Hierarchia norm odnoszących się do ochrony wartości dla swojej legitymizacji 
musi być zgodna z odczuciami przeważającymi w danej społeczności. Ustalanie jedno-
litych podstaw aksjologicznych jest ułatwieniem egzegezy jej zawartości. Jednak w przy-
padku różnych punktów wyjścia, czyli wyprowadzania konieczności ochrony tych samych 
wartości z różnych źródeł, wymusza pominięcie ustalania pochodzenia wartości i sku-
pienie uwagi na samych normach odnoszących się do tych wartości. Dla praktycznej 
ochrony poszczególnych wartości ważne jest samo sformułowanie normy w ustawie 
zasadniczej, a nie dociekania dotyczące jej źródła.

W skład zbioru zasad konstytucyjnych zaliczamy najważniejsze normy i dyrekty-
wy wyprowadzone z przepisów konstytucyjnych. Katalog zasad konstytucyjnych jest 
sprawą otwartą i labilną, co bardzo komplikuje stworzenie jednolitego i powszechnie 
uznawanego zestawu tych zasad. Również różnorodne podejście do definiowania zasad 
konstytucyjnych utrudnia jednoznaczne określenie zakresu tego pojęcia. Niniejsze 
rozważania pozwalają uznać, że wszystkie najważniejsze wartości konstytucyjne mają 
swoje odpowiedniki w zasadach konstytucyjnych.

Zasady konstytucyjne są transpozycją wartości na grunt prawa. Wartości konsty-
tucyjne mogą być z nimi zbieżne pojęciowo, w sensie treści normatywnej. Porządek 

 36 S. Wronkowska, System prawny a porządek prawny i ład społeczny, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziem-
biński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 188.
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wartości konstytucyjnych i porządek zasad konstytucyjnych mogą funkcjonować rów-
nolegle i nie są sobie przeciwstawne. Wartości wywodzą się ze świata aksjologii, a za-
sady z jurysprudencji37. Styk tych dwóch porządków najlepiej obrazuje konstytucja. Nie 
jest możliwe oderwanie porządku konstytucyjnego od ładu moralnego, który obowiązu-
je w danej społeczności. Wartości takie jak wolność człowieka, praworządność będą 
funkcjonowały zarówno w świecie wartości konstytucyjnych jak i zasad konstytucyjnych.

 37 H. Izdebski, Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 255.
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Jak nie dookoła… to na przełaj lub fortelem,  
czyli kilka uwag o wybranych zjawiskach  

praktyki konstytucyjnej1 

Ogłosiłem stan wyjątkowy, bo nie było innego
sposobu, by pociągnąć tych sędziów do odpowiedzialności −

Abdulla Yameen, Prezydent Malediwów2

Gdy jesienią 2017 roku reprezentacyjny Plac Piłsudskiego w Warszawie został 
przejęty w zarząd przez wojewodę mazowieckiego, trwały dywagacje o celu tej decyzji: 
władze mówiły o zapewnieniu dyspozycyjności dla organizacji uroczystości państwo-
wych, co dziwiło warszawski Ratusz, bo nigdy na tym tle nie było problemów, przebą-
kiwano więc, że może chodzić o pomniki. Ucięło te dociekania oświadczenie ministra 
Mariusza Błaszczaka, że 17 listopada 2017 roku MSWiA podjęło decyzję, iż plac jest 
terenem zamkniętym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Choć nieco 
zdziwieni, warszawiacy odetchnęli z ulgą, zwłaszcza że nie zamknięto placu dla nich 
ani dla turystów. Jednak w pierwszej połowie lutego 2018 roku mieszkańców stolicy 
zelektryzowała wiadomość, że na Placu Piłsudskiego zanosi się na jakąś budowę, po-
wstają rusztowania, trwają prace ziemne… Cóż to może być? Czyżby były to przygoto-
wania pod instalację zakontraktowanych w USA rakiet Patriot, co by odpowiadało mo-
tywom decyzji o przejęciu placu dla celów obrony?

Okazało się, że nie, że jednak po prostu chodzi o postawienie tam pomnika wbrew 
warszawskiemu samorządowi, który dla tego pomnika wskazał inne, nie dość reprezen-
tacyjne miejsce. Jednemu z dziennikarzy wymknęło się w tym kontekście określenie 
„fortel”, „uciekać się do fortelu”3. Wydawałoby się przecież niewiarygodne, aby dla po-
stawienia pomnika wykorzystać przepisy wyjątkowe, zarezerwowane dla zupełnie innych 
i też wyjątkowych celów. Stawiania pomników na początku nie zapowiadano. Sama 

 1 Tym tytułem autorka nawiązuje do tytułu Księgi, usprawiedliwiając to eseistycznym charakterem 
niniejszego tekstu.
 2 D. Warszawski, Prezydent bierze się za kastę, „Gazeta Wyborcza”, 16 lutego 2018, Opinie, s. 17; 
autor przedstawia „kłopoty” Prezydenta Malediwów z Sądem Najwyższym na tle zjawisk korupcyjnych 
i splotu interesów międzynarodowych. W ironicznej relacji z tej nieprzyjemnej sytuacji dziennikarz „uspra-
wiedliwia” prezydenta: „…sędziowie przegięli… to święty by nie wytrzymał…”.
 3 M. Szułdrzyński, Jakby nikt nie chciał wygrać w stolicy, „Rzeczpospolita” 14 lutego 2018, s. A2. 
Autor za przyczynę podaje nierozwiązanie problemu przez Prezydent Warszawy, ale dodaje, że „ten fortel 
oburzył nawet wielu sympatyków prawicy”, co widać w mediach społecznościowych.



118

Maria Kruk

potrzeba wzniesienia pomnika upamiętniającego katastrofę smoleńską i usytuowania go 
w godnym miejscu, nie ulega wątpliwości i jest nagannym zjawiskiem polskiej polityki 
(niejednym zresztą) brak w tym zakresie dialogu i zgody. Ale to rozwiązanie, siłowe, 
niegodne celu, dla którego zostało podjęte, uwłaczające pamięci Ofiar „postawienie na 
swoim”, zamiast szacunku budzić będzie spór i wątpliwości4. Miejmy tylko nadzieję, że 
to wrażenie zatrze dobra wola społeczeństwa, a znamię fortelu − za jakiś czas historia.

Czy jednak taka „metoda” działania organów władzy państwowej to jednorazowy 
incydent? Sądząc po przywołanych wydarzeniach na Malediwach5, nie jest ona niespo-
tykana, szkoda, że nie wyłącznie na Malediwach. Bo opis sytuacji na warszawskim 
placu wskazuje, że i w sercu Europy jakaś jej odmiana może się zdarzyć. Czy tylko jako 
incydent? Czy nie zdarza się częściej? Biorąc pod uwagę praktykę konstytucyjną, choć-
by tylko ostatnich lat, czy nie sugeruje tego zaprzysiężenie sędziów TK dokonane przez 
Prezydenta RP w nocy, aby uprzedzić o kilka godzin zapowiedziany na następny dzień 
wyrok Trybunału o zgodności ich wyboru z konstytucją? Albo wet za wet, czyli „od ręki” 
uchwalona zmiana ustawy o TK, aby, w sytuacji, gdy na mocy decyzji ówczesnego Pre-
zesa Trybunał dysponował 12 sędziami zdolnymi do orzekania, ustanowić normę, iż 
pełny skład wymaga ich 13? Czy też uchwalenie ustawy nazwanej lex Szyszko z inicja-
tywy poselskiej po to, aby potem zarzut, iż nie podlegała ona niezbędnym konsultacjom, 
odpierać argumentem, że przecież była to inicjatywa poselska? A wreszcie ustawowe 
obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku kilkudziesięciu sędziów SN po to, aby się 
pozbyć I Prezes SN, skoro nie wyszło usunięcie jej z urzędu z powodu „niezgodnego 
z prawem” wyboru?

Nie był to ani jeden, ani nawet kilka incydentalnych przypadków. Poszukiwanie 
pretekstów (reorganizacja, bo tylko ona pozwala przenosić sędziów), fałszywa interpre-
tacja ustawy zasadniczej (nie jest napisane, kto powołuje 15 członków KRS), droga faktów 
dokonanych (najpierw szybko uchwalić nowelizację ustawy o IPN, a dopiero potem zacząć 
dialog o jej sensie, następnie pilnie ją podpisać i dopiero skierować do TK), stosowanie 
wybiegów (ciąg dalszy ustawy o IPN: uznać, że nie będziemy jej stosować, już następne-
go dnia ogłosić, że nie ma trybu „zamrożenia”, ale przecież prokuratura długo pracuje…), 
odwracanie sensu wydarzeń (27 do 1, czyli wszyscy przeciw Polsce w UE, to sukces), 
a nawet swoista obłuda (rano premiera bronić, a wieczorem usunąć), tupet (nic nam nie 
zrobią, bo Węgier nie zagłosuje), lekceważenie (Komisja Wenecka może sobie zrobić 
turystyczną wycieczkę), hipokryzja (Frasyniuka skuli, bo wszyscy są równi), nawet na-
ginanie gramatyki (spójnik oraz oznaczający w jednej tylko sytuacji niezbędność wystą-
pienia obu członów jednocześnie, wbrew innym zastosowaniom i słownikowi) i inne.

Taka metoda działania, którą tylko z dużą dozą dobrej woli można nazwać 
fortelem6, może się zdarzać incydentalnie każdej, nawet najbardziej dbającej o formalną 
poprawność, władzy. Jest jednak naganne, gdy jej przejawy stają się „codziennym” 

 4 Wprawdzie opozycja zasugerowała, że po zmianie władzy może dojść do usunięcia pomnika, należy 
jednak przyjąć, że to wypowiedź pod wpływem emocji.
 5 Zob. D. Warszawski, op. cit.
 6 Fortel jest „sprytnym sposobem pokonania trudności” (M. Szymczak (red.), Słownik języka polskie-
go, PWN, Warszawa 1978), ale jednak inteligentnym i niełamiącym podstawowych zasad uczciwości 
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sposobem postępowania. Także dlatego, że demokratyczne państwo nie może wykorzy-
stywać fortelu, podstępu, uproszczeń, krętactwa…. w postępowaniu wobec swoich 
obywateli. I to niezależnie od tego, czy w ten sposób łamie prawo, a zwłaszcza konsty-
tucję, czy tylko chce postawić „na swoim”, jeśli inaczej się nie da. I niezależnie od tego, 
w jakim systemie prawnym ma to miejsce.

Gdyby przypomnieć, krytycznie dziś oceniany i odrzucony, system konstytucyjny 
PRL, to można właśnie wskazać ówczesną specjalizację w metodach, mających w pewnym 
sensie posmak fortelu, choć więcej nieuczciwości. Przykładów nie brakowało. Choćby 
zasada imperatywnego mandatu poselskiego, zgodnie z którą konstytucja przewidywała 
prawo wyborców do odwołania posła, gdy zawiódł ich zaufanie, do której to zasady jed-
nak przez dziesięciolecia nie uchwalono ustawy określającej tryb tego odwołania, bo a nuż 
odwołano by członka KC PZPR, albo – bliżej współczesności – nieuchwalenie ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym (bo taka skomplikowana, że wymaga namysłu), w związku 
z czym był Trybunał prawną abstrakcją przez cztery lata po ustanowieniu go w konsty-
tucji7. I jeszcze: stan wojenny wprowadzono, bo konstytucja nie przewidywała wyjątko-
wego, a nie przewidywała go, bo był to antyrobotniczy instrument burżuazyjnego państwa. 
Nie mówiąc już o metodzie głosowania: w ramach demokratyzacji prawa wyborczego 
w 1956 roku nastąpiło zwiększenie na liście wyborczej o połowę liczby kandydatów 
w stosunku do liczby mandatów w danym okręgu, po to, aby wyborca „miał wybór”8, ale 
zarazem wprowadzenie zasady „głosowania bez skreśleń”, co przy propagandowo upo-
wszechnionym strachu, że wejście do kabiny i skreślanie może mieć nieprzyjemne kon-
sekwencje, było właśnie takim podstępem. Bo zamiast wybierać, obywatel, nie narażając 
się, „wybierał” – tak jak partia ułożyła listę. Po latach Adam Strzembosz odwołuje się do 
takiego propagandowego „efektu mrożącego” i wyraża obawę, że „ludzie będą bali się 
wychylić ze swoimi poglądami w obawie przed rozmaitymi negatywnymi konsekwen-
cjami ze strony jednolitej władzy państwowej”9. I wcale nie chodzi mu o PRL.

Natomiast w okresie realnego socjalizmu rozmijanie się konstytucyjnych zasad 
z praktyką, wliczając w nią treści stanowionych ustaw, zwłaszcza w zakresie praw 

(posługiwał się nim, jak wiadomo, pan Zagłoba). Ale gdy za metodę fortelu biorą się władze, to na ogół ani 
to inteligentne, ani uczciwe.
 7 Zmiana Konstytucji PRL ustanawiająca TK i TS nastąpiła 26.03.1982 r., uchwalenie ustawy o TK 
– 29.04.1985 r. (projekt poselski z 27.02.1985 r.), weszła w życie 1.01.1986 r. i dopiero w tym roku zapadło 
pierwsze orzeczenie (maj 1986, sygn. U 1/86).
 8 Art. 39 Ordynacji wyborczej do Sejmu PRL z 24.10.1956 r., (która zresztą także dopuszczała 
odrębne listy), w art. 55 ust. 2 stwierdzał, że wyborca ma prawo skreślenia kandydatów listy, na którą gło-
suje. Art. 61 ust. 2 postanawiał jednak, że głos uważa się za oddany na tych nieskreślonych kandydatów, 
których nazwiska są zamieszczone w pierwszej kolejności. Niepamiętającym można przypomnieć, że 
w praktyce w PRL głosowano na jedną listę kandydatów Frontu Jedności Narodu (FJN), na której na odpo-
wiednich miejscach umieszczano nazwiska uzgodnione w centrum politycznym. Jeśli więc wyborca nie 
skreślał, oznaczało to, że głosował na tylu znajdujących się w pierwszej kolejności na liście, ile mandatów 
obsadzano w danym okręgu (stąd nazwa „miejsca mandatowe”) i na tych, których partia tam umieściła. 
Może część tej „tradycji zaufania do partii” przetrwała w odruchu głosowania chętnie na pierwszych z listy 
i w związku z tym praktyka umieszczania na tych miejscach kandydatów ważnych dla danej partii.
 9 A. Strzembosz, Między prawem i sprawiedliwością. Rozmawia S. Zakroczymski, Biblioteka Więzi, 
t. 334, Warszawa 2017, s. 13.
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i wolności obywatelskich, było nagminne, ale to, co było bardziej niewiarygodne, to 
fałszywe uzasadnienia takiej praktyki10.

Gdyby prześledzić okres transformacji ustrojowej, to można by znaleźć i tu sto-
sowne przykłady. Najłatwiej w praktyce pod rządami Małej Konstytucji, kiedy nagina-
nie albo ignorowanie zasad czy konkretnych przepisów pozwalało na demonstrację woli 
piastuna, czy piastunów, danego organu, żeby tylko przypomnieć rolę, jaką odegrało 
słynne słówko „może”, wykorzystane przez ówczesnego Prezydenta do pokazania pre-
mierowi, kto tu rządzi11. A podobny sposób interpretowania przepisów był na tyle wi-
doczny, że szybko ochrzczono go mianem „falandyzacji”12.

Tych kilka przykładów z innych systemów nie ma na celu sugerowania jakichkol-
wiek konkretnych podobieństw ze stanem aktualnym, ale tylko wskazanie, że niezależ-
nie od koncepcji ustroju, czy etapu jego rozwoju, jeśli władza określonej opcji musi 
osiągnąć swój cel, a nie może pokonać formalnych barier, np. konstytucyjnych (zasad, 
przepisów, utrwalonego zwyczaju czy po prostu logicznej wykładni), często zmierza do 
wykorzystywania prawnych forteli, wobec których, równie często, społeczeństwo pozo-
staje bezradne. Bo właśnie na tym polega ich siła.

Chociaż czasem nie pozostaje bezradne. Bo taka metoda − i to jest, niestety, jej 
negatywną konsekwencją − niekiedy zmusza do odpowiedzi w podobny sposób. Ale 
– w przeciwieństwie do fortelu władzy − bywa, że fortel społeczny może mieć swój 
wdzięk. Oto telewizja pokazała, jak w Moskwie po wyjątkowo obfitym opadzie śniegu, 
gdy władze komunalne nie podejmowały usuwania zasp, mieszkańcy masowo wypisy-
wali na nich „Nawalny”, co skutkowało natychmiastowym odśnieżaniem13. Albo, gdy 
w Polsce na demonstracjach protestacyjnych przeciw ustawom o sądownictwie przypo-
minano o ustawie zasadniczej: podnosząc hasło „Konstytucja”14, zwracano uwagę 

 10 Tak więc zamiast formalnoprawnych gwarancji praw i wolności upowszechniano gwarancje 
o charakterze materialnym, co oznaczało, że np. gwarancją dla konstytucyjnej wolności słowa był fakt 
społecznej własności środków przekazu, co miałoby gwarantować, że społeczeństwo swobodnie sobie ich 
używa, a cenzura tylko nad tą wolnością czuwa.
 11 Doczekało się ono nawet szczególnej uwagi w anglojęzycznej „monografii”: A. Krok-Paszkowska, 
Constitutional powers versus political practice in Poland between 1990 and 1997, [w:] M. Kruk, J. Trzcińs-
ki, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie: Doktryna-Prawo-Praktyka. Prace 
dedykowane Prof. W. Sokolewiczowi, Warszawa, Wyd. Sejmowe 2002, gdzie autorka pisze: „The wording 
of article 68/2 […] allowed the president’s legal advisor […] to engage in semantic […] used the word 
«may» to mean «may or not may» rather than «shall»”, s. 238. Chodziło, jak wiadomo, o przepis (prawda, 
że mało precyzyjny), iż na wniosek Prezesa RM, prezydent może dokonać zmiany na stanowisku ministra 
(w tym konkretnym przypadku Prezydent premierowi odmówił).
 12 Utrwaliło to dla potomnych nazwisko prof. Lecha Falandysza, doradcy prawnego Prezydenta 
Wałęsy, a było dowcipną odpowiedzią na ówczesne argumenty o potrzebie „finlandyzacji” ustroju, czyli 
wzmocnienia władzy prezydenckiej.
 13 Aleksiej A. Nawalny, rosyjski publicysta opozycji antyputinowskiej, któremu Centralna Komisja 
Wyborcza zakazała startu w wyborach prezydenckich, www.rp.pl/Polityka/180219547-Moskwa-Za-duzo-
sniegu-napisz-na-zaspie-Nawalny-html [dostęp 5.03.2018].
 14 W czasie opozycyjnych demonstracji w PRL, hasło „niech żyje konstytucja” władza uważała za 
okrzyk antypaństwowy.

http://www.rp.pl/Polityka/180219547-Moskwa-Za-duzo-sniegu-napisz-na-zaspie-Nawalny-html
http://www.rp.pl/Polityka/180219547-Moskwa-Za-duzo-sniegu-napisz-na-zaspie-Nawalny-html
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Prezydentowi na jego konstytucyjne zadanie jej ochrony, aż w końcu publicznie ogłosił, 
że zastosuje weto15.

Ale już mniej wdzięku ma chyba to, co zaczęło się w lutym 2018 roku w Polsce, 
gdy na uchwalenie ustawy o zakazie handlu w niedzielę, placówki handlowe, i nie tylko, 
nie objęte zakazem, zapowiadały poszerzaniem asortymentu („zabawki i książki na 
poczcie, mięso i warzywa na stacjach benzynowych”, co zapowiadał nawet ORLEN) lub 
wymyślaniem pokrętnych metod sprzedaży (galeria handlowa działająca w niedzielę 
jako wystawa, zakup przez Internet lub automat)16. Jeszcze gorzej, gdy na działanie rzą-
du odpowiedzią jest prowokacja, jak to miało miejsce w przypadku brutalnego filmiku 
amerykańskiej Ruderman Family Foundation, uznającej nowelizację ustawy o IPN 
właśnie za prowokację polskiego rządu17. Nie mówiąc już o stosowaniu niekiedy takich 
metod w samym parlamencie, kiedy na ignorowanie głosów opozycji przez rządzącą 
większość, ta pierwsza odpowiada zgłoszeniem setek czy tysięcy, poprawek do jednego 
projektu. Albo przykład z początku marca 2018 roku, związany z wyborem nowej KRS 
przez Sejm: aby zdążyć na bieżącym posiedzeniu, nakazano klubom zgłosić kandydatów 
do godz. 9.00 rano (1 marca), by już na 10.00 zwołać posiedzenie komisji i wybrać KRS 
na trwającym 59. posiedzeniu Sejmu. Jednak dwa opozycyjne kluby, które od dawna 
zapowiadały, iż w procedurze nie wezmą udziału, zaprotestowały, wskazując, iż termin 
upływa dopiero o godz. 24.00, licząc, że w ten sposób wybór przenieść trzeba będzie na 
następne posiedzenie – w drugiej połowie marca. Tymczasem Marszałek niespodziewa-
nie ogłosił krótką przerwę w bieżącym posiedzeniu, tak aby sprawa „się załatwiła” 
jednak w toku tego samego posiedzenia18. Na co jednak zwrócono uwagę, iż ustawa 
o KRS nakazuje dokonać wyboru „na najbliższym”, a więc następnym, posiedzeniu, 
czyli przerwanie trwającego niczego nie ułatwia, trzeba będzie przerwane zamknąć i za 
godzinę zwołać „najbliższe”19. Tego Marszałek nie uczynił20. Zarówno 1000 poprawek, 
ich blokowe odrzucenie, jak i opisane wyżej zabiegi, zapewne można zmieścić w prze-
pisach dopuszczających wyjątkowe sytuacje. Podobnie jak dadzą się obronić takim czy 
innym argumentem fortele społeczne. Nawet więc, jeżeli w ten sposób toczy się gra 

 15 Prezydent zastosował weto wobec ustawy o SN i nowelizacji ustawy o KRS (o których też dalej 
dalej), co tłumaczono, m.in. jako reakcję na owe demonstracje.
 16 Zob. m.in. A. Kołodziej, Oni popracują w niedzielę oraz Po mięso na stację, po piwo do kiosku, 
„Gazeta Wyborcza” 19 lutego 2018, s. 1 i 12.
 17 Niewybredny spot operujący określeniem Polish Holocaust upowszechniany 21.02.2018 r. w Inter-
necie i nawołujący do zerwania stosunków dyplomatycznych USA z Polską, zdjęty po dwóch dniach z sieci.
 18 Ł. Woźnicki, PiS i Kukiz biorą KRS, „Gazeta Wyborcza” 2 marca 2018, Kraj, s. 5.
 19 Ł. Woźnicki, KRS żegna się przed czystką, „Gazeta Wyborcza” 5 marca 2018, Kraj, s. 3, przywołu-
jąc w tej kwestii uwagę prof. M. Chmaja, który dodaje, że „wtedy wszystko będzie lege artis”.
 20 Członków KRS (bez udziału opozycji, z wyjątkiem klubu Kukiz’15, który zgłosił 6 kandydatów 
brakujących do kompletu, bo 9 zgłosił klub PiS) wybrano ostatecznie w toku tego samego, 59. posiedzenia 
Sejmu, w głosowaniu en bloc. Nawiasem mówiąc, argumenty użyte przez Prezydenta w uzasadnieniu od-
mowy podpisania pierwszej wersji tej ustawy, wskazujące, iż chodzi o to, aby członków KRS nie wybierała 
jedna partia, zostały właśnie w taki sposób zrealizowane. Przyznając prawo zgłaszania kandydatów klubom 
(dosłownie, każdemu dziewięciu), ustawa o KRS przypieczętowała ich partyjne namaszczenie, nie kamuf-
lując tego nawet tak, jak to się odbywa przy wyborze sędziów TK (a właściwie odbywało na mocy b. kole-
jnych ustaw o TK, bo obecnie sprawę ich wyboru przez Sejm wyjęto z gestii ustawy w ogóle).
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parlamentarna albo obywatele się bronią – słusznie czy nie – zagraża to społecznemu 
poczuciu praworządności i sprzyja utrwalaniu mentalności przechytrzania.

Tymczasem metoda ignorowania czy obejścia prawa, uproszczeń i działań na 
skróty, przejawia się w różnych aspektach postępowania władzy państwowej. Najbardziej 
cierpi na tym stanowienie prawa, ponieważ nie ma ono charakteru jednorazowego incy-
dentu czy niezręcznej wypowiedzi, które mogą zostać rychło zapomniane, ale jego 
efektem są utrwalone i obowiązujące normy prawne, które mogą w ten sposób okazać 
się albo niezgodne z Konstytucją, albo antysystemowe, albo tylko nieprzemyślane, nie-
porządnie wyrażone, obliczone na poklask własnego elektoratu, populistyczne, pośpiesz-
nie wykoncypowane lub uzasadnione doraźną potrzebą. Subiektywną na ogół21.

O kilku okolicznościach, związanych właśnie z legislacją, należałoby zatem w tym 
kontekście wspomnieć. Po pierwsze − omijanie raf związanych z przygotowaniem pro-
jektu ustawy. Jak wiadomo, projekt ustawy może być wniesiony do Sejmu przez grupę 
posłów, Senat, Radę Ministrów, Prezydenta oraz obywateli (art. 118 Konstytucji RP). 
W większości demokratycznych państw europejskich szczególną uwagę poświęca się 
etapowi przygotowania projektu ustawy. Słynne check-listy (checklist), zmuszające 
podmioty inicjatywy, zwłaszcza rządy, bo to one, prowadząc politykę państwa, są głów-
nie autorami projektów, a konkretnie urzędy ministrów i kancelarii rządowych, zajmu-
jących się tym zadaniem, jak np. w Polsce Rządowe Centrum Legislacji, odpowiadają 
na dziesiątki pytań weryfikujących trafność decyzji legislacyjnych danego projektu, 
przygotowują i porównują różne warianty koncepcji, badają stan regulacji, w tym np. 
luki prawne czy „przeregulowanie” danej materii, dokonując tzw. oceny stanu regulacji 
(OSR), a ponadto przeprowadzają konieczne konsultacje z określonymi podmiotami 
zewnętrznymi (organizacje, organy, urzędy itp.), nie mówiąc o konsultacjach międzyre-
sortowych i kontroli z punktu widzenia prawa międzynarodowego (lub UE, jeśli dotyczy 
to państwa członkowskiego). W tym zakresie polskie wymagania i przepisy, zarówno 
powszechnie obowiązujące (np. Zasady Techniki Prawodawczej, ustawa o lobbingu 
i inne), jak wewnętrzne dokumenty Rady Ministrów, nie pozostają, a może nie pozosta-
wały, w tyle. Wystarczyło spojrzeć na zbiór dokumentów rządowego procesu legislacyj-
nego, aby się przekonać, jak wiele stawiano wymagań kolejnym jednostkom rządowym 
w toku przygotowania projektu ustawy (nawet, jeśli nieraz ich rzetelnie nie wykonywa-
no)22, w tym listę obowiązkowych konsultacji, opinie Rady Legislacyjnej itp. Wymaga-
ło to mozolnego działania międzyresortowego, a zwłaszcza przeprowadzania wielu owych 
konsultacji23.

A tymczasem rządowi się spieszy, albo może napotkać opór, albo w opiniach 
będzie sporo uwag wymagających analizy, przemyślenia lub uwzględnienia. Należy więc 

 21 Przykładem wręcz wzorcowym może tu być uchwalenie nowelizacji ustawy o IPN, które potwierd-
za wystąpienie wszystkich tych okoliczności, a które w efekcie wywołało ogromną wizerunkową i dyplo-
matyczną porażkę rządu.
 22 Zob. Rządowy proces legislacyjny – opis procedur, RCL, Warszawa 2014, passim.
 23 J. Zaleśny uważa, że może wymaganych konsultacji jest zbyt wiele i zapewne pogląd ten nie jest 
pozbawiony słuszności; zob.: Dobrego prawa nie napisze się na kolanie (rozmowa z P. Szymaniakiem), 
„Dziennik Gazeta Prawna” 24 lipca 2017, nr 141.
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wykorzystać maksymalnie procedurę uproszczoną, w tym tzw. tryb odrębny24, który 
ze względu na „pilność sprawy wymagającej niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Radę 
Ministrów” pozwala odstąpić od szeregu wymogów, w tym uzgodnień, konsultacji 
społecznych, opiniowania itd. oraz skrócić terminy. Z tego trybu korzystano chętnie. 
Jednak nawet, jeśli projekty podlegały (podlegają) konsultacjom, to ich wyniki nieko-
niecznie w praktyce przyjmowano do wiadomości. W raporcie Grant Thornton podano, 
że od 2014 do 2017 roku w przypadku średnio 28% projektów brak było jakiejkolwiek 
dokumentacji o konsultacjach, natomiast wobec 61% − brak odniesienia się w RCL do 
opinii25.

Równie chętnie korzystano z drogi być może jeszcze łatwiejszej, a w każdym 
razie pozwalającej zrzucić z siebie winę za te braki, jaką było skierowanie projektu 
ustawy do parlamentu drogą projektu poselskiego. Jak często donosiła prasa, zdobycie 
wymaganych podpisów nie stanowiło problemu, bowiem klub parlamentarny partii 
rządzącej pełnił rolę „banku podpisów” i niekiedy określony poseł nie wiedział nawet, 
że jest współautorem projektu, albo tylko jakiego dokładnie projektu. Ogółem projekty 
sygnowało 160 posłów z różnych klubów, najczęściej z PiS. Bywało, że niektórzy z posłów 
podpisywali się pod wieloma projektami, np. poseł Sylwester Tułajew z PiS – 146 razy, 
zaś poseł Piotr Uściński – 137 razy26. Przyjęło się, że projekty poselskie były zwolnione 
od przedstawiania w uzasadnieniu projektu wyników odpowiednich konsultacji. Według 
Regulaminu Sejmu, jeśli konsultacje były wymagane na podstawie ustaw, Marszałek 
Sejmu kierować je powinien do odpowiednich instytucji przed pierwszym czytaniem. 
I czasem to czynił, może nawet nie tylko wobec projektów zgłaszanych przez opozycję 
(z reguły projekty podlegały opinii BAS, niekoniecznie uwzględnianej). Ta okoliczność 
decydowała, że rząd chętnie „wnosił projekt do klubu”27 (własnej partii). Takiej „ulgi” 
w pracy nad projektem ustawy poszukiwano stosunkowo często. Tak na przykład, według 
jednego z raportów organizacji pozarządowych, w pierwszym roku VIII kadencji (listo-
pad 2015 – listopad 2016) do Sejmu wniesiono 336 projektów, w tym 183 poselskie. 
Uchwalono 189 ustaw, z czego 105 z inicjatywy Rady Ministrów, i aż 78 – poselskiej (co 
do innych: 1 projekt komisyjny, 4 senackie, 1 prezydencki). Znamienne, że spośród 12 
inicjatyw obywatelskich, żadna nie doczekała się uchwalenia. Jak podaje cytowany Ra-
port, klub partii rządzącej był liderem w tym zakresie (ogółem inicjatywa 49% wszyst-
kich projektów ustaw)28. Nawet jeśli nie są to dane oficjalne i dotyczą tylko pierwszego 

 24 Zmiana Regulaminu Pracy Rady Ministrów, uchwała nr 190 z 29.09.2013 r., rozdz. 8, § 98.
 25 http://barometrprawa.pl/wp-content/uploads/2018/02/barometr_prawa_2018.pdf [dostęp 5.03.2018].
 26 Kronika Sejmowa, VIII kadencja, nr 48 (867), listopad 2017, wyd. specjalne, s. 128 http://orka.
Sejm.gov.pl/kronika.nsf/0/024721B2EB/6AFAC7C12581D0003577A3/%24File/kronika48_8.pdf [dostęp 
5.03.2018].
 27 M. Kruk, Polska nauka prawa konstytucyjnego a konstrukcja władzy ustawodawczej w Konstytucji 
RP – doświadczenia praktyki ustrojowej, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Dwadzieścia lat obowiązy-
wania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017, 
s. 37.
 28 http://demagog.org.pl/raport-rok-sejmu-Viii-kadencji [dostęp 5.03.2018]. Zob. także analogiczny 
raport po upływie dwóch lat kadencji.

http://barometrprawa.pl/wp-content/uploads/2018/02/barometr_prawa_2018.pdf
http://orka.Sejm.gov.pl/kronika.nsf/0/024721B2EB/6AFAC7C12581D0003577A3/%24File/kronika48_8.pdf
http://orka.Sejm.gov.pl/kronika.nsf/0/024721B2EB/6AFAC7C12581D0003577A3/%24File/kronika48_8.pdf
http://demagog.org.pl/raport-rok-sejmu-Viii-kadencji
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roku VIII kadencji Sejmu, stanowią wymowną ilustrację29. Cytowany Raport Grant 
Thornton podaje, że projektów poselskich i senackich było w 2000 roku – 18%, w 2015 
już 41 %, ale wskaźnik ten spadał w latach następnych do 23% w 2016 i 15% w 2017 
roku. W liczbach (Kronika) oznaczało to, że np. w 2015 roku zgłoszono 24 projekty 
klubu PiS, i brak innych, w 2016 – 66 PiS, oraz po jednym PO i PSL, w 2017 – 18 PiS, 2 
Kukiz’15, po jednym PO, PSL, Nowoczesna, co daje ogółem w latach 2015–2017 posel-
skich projektów klubu PiS – 108, czyli projektów klubu większości rządzącej, co po-
twierdza tezę o wyręczaniu się rządu klubem parlamentarnym. Nie oznacza to, iż tylko 
VIII kadencja Sejmu obrodziła inicjatywą poselską, bowiem np. w roku 2013 takich 
projektów było 66, ponadto 23 komisyjne, 97 rządowych (i jeden prezydencki), ale była 
to sytuacja wyjątkowa. Nie należy sądzić, że wnoszenie projektów ustaw przez podmio-
ty parlamentarne (posłów, komisje sejmowe, Senat) jest zjawiskiem nagannym, przeciw-
nie – przyznanie tym podmiotom takiego prawa przez konstytucję jest niejako naturalną 
konsekwencją roli parlamentu jako władzy ustawodawczej. Można nawet próbować 
wskazywać na takie materie, których regulacja bardziej powinna być dokonywana na 
bazie inicjatywy poselskiej niż rządowej. Tyle tylko, że nie powinno to wynikać z „wy-
ręczania” się rządu klubem partii rządzącej dla osiągnięcia ułatwień i stosowania uprosz-
czeń, zwłaszcza wtedy, gdy projekt realizuje w istocie politykę rządu i odpowiedzialność 
za jego poprawność, zarówno merytoryczną, jak i legislacyjną, powinien ponosić rząd30.

Druga kwestia, to tempo prac legislacyjnych w parlamencie, prowokujące do po-
równywania z szybkością superekspresowego pociągu pendolino31. Tu także należy się 
odwołać do zasad proceduralnych, w ustanowienie których angażuje się nawet sama 
Konstytucja, a szczegółowo przede wszystkim Regulamin Sejmu. Tak więc Konstytucja 
z 1997 roku postanawia, że Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach. Ponieważ jest 
to zmiana w stosunku do dwu czytań w poprzednim stanie prawnym, musi być odnoto-
wane i tłumaczone jako wyraz przywiązywania do tej kwestii istotnego znaczenia, nie 
zaś traktowanie trzech czytań tylko jako mało ważnej, przypadkowej kwestii procedural-
nej32. Musi być zatem odczytywane jako wymóg szczególnej uwagi i dbałości o staranne, 
dociekliwe rozpatrzenie projektu, zanim zostanie uchwalony. I uchwalenie go nie pospiesz-
nie pod koniec debaty w drugim czytaniu, ale na osobnym, temu poświęconym, posie-
dzeniu, bo taką dyrektywę przekazuje Konstytucja procedurze ustawodawczej, wymaga-
jąc właśnie trzech czytań. Wiąże się to z pozostałymi wskazówkami Konstytucji w tym 
względzie, także w odniesieniu do postępowania w Senacie i przez Prezydenta. Nie bez 
znaczenia może być fakt osobnego potraktowania trybu pilnego i ustanowienia w Kon-
stytucji szybszej ścieżki legislacyjnej w postaci odrębnych przepisów. Tryb pilny postrze-

 29 Szczegółowo także monitoruje sytuację w swoich raportach Obywatelskie Forum Legislacji w ra-
mach Fundacji Helsińskiej.
 30 Zob. interesujące uwagi na ten temat J. Zaleśnego, op. cit.
 31 Tak np. A. Strzembosz: „niech będzie pendolino…”, op. cit. s. 323, także Raport Grant Thornton: 
„Parlamentarne pendolino dalej pędzi, prace nad ustawą średnio 106 dni” i podaje, że w 2000 r. trwały śred-
nio 201 dni, ale w 2016 – tylko 77 dni.
 32 Regulamin pozwala wyjątkowo na niezwłoczne przejście do trzeciego czytania i jest to chętnie 
wykorzystywane.
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gany jest z reguły jako przejaw tzw. racjonalizacji parlamentaryzmu (wzmocnienie pozy-
cji władzy wykonawczej i swoistych dla niej gwarancji w stosunkach z parlamentem, 
głównie w postaci szczególnych procedur parlamentarnych), zresztą racjonalizacji w dość 
nieznacznym zakresie obecnej w Konstytucji z 1997 roku33. Jednak oznacza także, że na 
przyspieszenie procedury ustawodawczej Konstytucja zgadza się tylko w określonych 
warunkach i dla określonego celu, całkowicie wyłączając z niego wyraźnie wskazane 
materie, dotyczące zwłaszcza kwestii ustrojowych (m.in. prawa wyborczego czy ustroju 
i właściwości władz publicznych). I należy to odnieść w ogóle do wszelkiego pośpieszne-
go uchwalania tego typu ustaw.

W ślad za tym Regulamin Sejmu wprowadza szereg szczegółowych przepisów 
odnoszących się do procedury ustawodawczej, mających – co do zasady – wykluczać 
bieg na przełaj. Trudno tu cytować stosowne, zresztą dobrze znane, przepisy Regulami-
nu, trzeba jednak zwrócić uwagę, że po pierwsze – debata powinna się toczyć nad szcze-
gółowo uzasadnionym projektem (w zakresie wskazywania niezbędnych treści uzasad-
nienia Regulamin Sejmu był wielokrotnie wzbogacany, zwłaszcza w stosunku do 
poprzednich tekstów z okresu choćby PRL, kiedy to już bardzo zdemokratyzowany 
Regulamin z 1 marca 1957 roku przewidywał tylko, że „projekty ustaw powinny zawie-
rać uzasadnienie”), po drugie – poszczególne etapy postępowania, zwłaszcza kolejne 
czytania i prace w komisji powinny być od siebie oddzielone określonymi terminami (co 
najmniej 7 dni, podczas gdy wspomniany wyżej Regulamin z 1957 roku przewidywał 
odpowiednio 1 i 3 dni), a także długie terminy otrzymywał Senat i Prezydent, a wszyst-
ko po to, aby − po trzecie – posłowie, zarówno obradujący na plenum, jak i w komisjach, 
zarówno z grona większości, jak i opozycji, a może zwłaszcza opozycji, mieli czas 
i możliwość przygotowania się i wypowiedzenia (debata jest istotą i racją bytu parlamen-
tu i stąd jego nazwa), przygotowania i zgłoszenia poprawek oraz analizę tych zgłoszonych 
przez innych, po czwarte − Regulamin zakładał możliwość, a zatem i potrzebę, powra-
cania sprawy np. na drugie czytanie (bis, ponowne), gdyby trzeba było rozpatrzeć po-
prawki po ich ponownej analizie w komisji, po piąte – powracanie ustawy do Sejmu 
(i komisji) po poprawkach Senatu, po szóste – aby był też czas na posiedzenie komisji 
w celu zapoznania się z uwagami lobbingu34 i wreszcie po siódme – po ewentualnym 
skierowaniu jej przez Prezydenta do ponownego rozpatrzenia, lub w wyniku jednej 
z wersji wyroku Trybunału Konstytucyjnego – w celu usunięcia niezgodności. Te siedem 
przykazań łatwo można by przekształcić w dziesięć, jeśli dodać do tego refleksję, jaką 
tekstowi uchwalanej ustawy powinna poświęcić druga izba, potem po niej ewentualnie 

 33 Jakkolwiek praktyka nie musi się oglądać na przepisy: tak np. jedną ze znanych konstytucyjnych 
zasad racjonalizacji jest uzależnienie – w określonych kwestiach – zgody rządu na poprawki wprowadzane 
w parlamencie, czego polskie prawo nie przewiduje. Ale w praktyce sejmowej, w toku prac w komisjach, 
jest nagminną sytuacją zgadzanie się lub nie, przedstawiciela rządu na propozycje poprawek.
 34 Tymczasem „Wywiało lobbystów z Wiejskiej” pisze W. Ferfecki i dodaje w podtytule: „Z Sejmu 
niemal zniknęły osoby reprezentujące grupy interesu. Lobbing wciąż się odbywa, tyle że nieoficjalnie”. Na 
podstawie informacji z Kancelarii Sejmu autor podaje, że spada liczba zarejestrowanych lobbystów, z 42 
jeszcze w 2015 do 28 w 2017. Jeszcze bardziej spada liczba posiedzeń komisji z ich udziałem, w 2015 było 
ich 39, w 2016 – 13, a w 2017 – 3. „Rzeczpospolita” 22 lutego 2018, s. A5. Grozi to powrotem do lobbingu 
nielegalnego.
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znowu Sejm, wreszcie Prezydent, a nawet na koniec − Trybunał Konstytucyjny. Widać 
stąd, że pieczołowitości prac legislacyjnych w zakresie uchwalania ustaw przyznano − 
w założeniu − zdecydowanie wiodącą rolę.

Tymczasem owe siedem przykazań łatwo uznać za siedem grzechów głównych, 
jeśli się przyjrzeć praktyce w tym zakresie. Praktyce, którą znakomity znawca filozofii 
prawa określił jako „zamianę w kompletną farsę parlamentarnych procedur ustawodaw-
czych”35, zaś inny znany prawnik, sędzia TK w stanie spoczynku, jako „antyzasadę 
nieprzyzwoitej legislacji”36, żeby już tylko na tym poprzestać.

Dla celów niniejszego eseju wystarczą tylko przykłady owej „antyzasady”. Pierw-
szy stanowi jedna z ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego (ustawa o zmianie 
ustawy o TK z 19 listopada 2015 r.). Poselski projekt wpłynął 13 listopada 2015 r. (druk 
nr 12), do pierwszego czytania ustawa została skierowana 17 listopada, miało ono miej-
sce 18 tegoż miesiąca i co ważne – odbyło się w komisji (ustawodawczej), co zważywszy, 
że była to ustawa par excellence ustrojowa, wprowadzająca kadencyjność stanowisk 
prezesa i wiceprezesa Trybunału, a więc skracająca kadencje osób obecnie je piastujących 
(i o to chodziło), było naruszeniem wszelkich zasad przyzwoitej legislacji37. Komisja już 
18 listopada sporządziła sprawozdanie (druk nr 20), po czym 19 odbyło się zarówno 
drugie i trzecie czytanie oraz uchwalenie (przy opuszczeniu Sali przez opozycję – PO, 
PSL i Nowoczesną), Senat bez poprawek (to znaczy po ich odrzuceniu, a także wniosku 
mniejszości o odrzucenie ustawy w całości) przyjął ustawę 20 listopada i tego samego 
dnia została podpisana i ogłoszona38. W sumie od wniesienia projektu do ogłoszenia – 
oktawa, a od pierwszego czytania do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – 3 dni. Na przełaj!

Niewiele różnił się ten tryb od dalszych zmagań Sejmu z Trybunałem. Proces 
dochodzenia do aktualnego stanu prawnego TK (a także do ogólnej obecnej kondycji 
tego organu, jednak nie będzie tu o tym mowy39), poprzedzony był bowiem wieloma 
wydarzeniami i kolejnymi nowelizacjami ustawy o TK (tej z 25 VI 2015 r., przyjętej 
w VII kadencji Sejmu, a także tych przyjmowanych już w VIII kadencji), o czym wspo-
mniano też na wstępie, dobrze znanymi i opisanymi, zarówno w literaturze, jak i w me-
diach40. Dlatego po prezentacji tylko tego jednego przykładu, czas na skrótową diagnozę 
i warto w tym charakterze przedstawić tę, uczynioną przez Adama Strzembosza, zwłasz-
cza, że jest ona tak ostra, na jaką może sobie pozwolić tylko autorytet. Powiedział otóż: 

 35 J. Zajadło, Kiedy bezprawie udaje prawo, „Gazeta Wyborcza” 17-18 lutego 2018, s. 21.
 36 M. Wyrzykowski, „Wrogie przejęcie” porządku konstytucyjnego, [w:] Wyzwania dla ochrony 
konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego, Warszawa 2017, s. 836.
 37 Jako podstawę zarządzenia w tej sprawie Marszałek przywołał art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 RS − zob. 
P. Radziewicz, P. Tuleja (red.), Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału 
Konstytucyjnego. Czerwiec 2015 – marzec 2016, Warszawa 2017, s. 445. Wynikałoby stąd, że nie przyto-
czył ust. 2 z art. 37, wskazującego wyraźnie, że pierwsze czytanie ustaw regulujących ustrój i właściwość 
władz publicznych odbywa się na posiedzeniu Sejmu.
 38 Dz. U. z 2015 r., poz. 1928.
 39 Szerzej na ten temat M. Kruk, La Pologne: La Constitution, la cour constitutionnelle et les in-
quiétudes de l’opinion internationale, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” t. 9, 2017, nr 1, 
s. 32.
 40 Zob. zwłaszcza: Konstytucyjny spór…
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„I rozpoczął się kryzys. Najpierw unieważnienie uchwał o wyborze sędziów, potem 
wybór pięciu nowych na ich miejsce, następnie nocne zaprzysięganie przez prezydenta 
i niepublikowanie grudniowych wyroków Trybunału w Dzienniku Ustaw. Później po-
śpieszne zmiany ustawy o Trybunale bez ani jednego dnia vacatio legis… Wszystkie te 
akty to była prawnicza łobuzerka, niemająca nic wspólnego z europejską kulturą praw-
ną. Nie może być żadnego usprawiedliwienia dla takich działań…”41.

Reformowanie Trybunału Konstytucyjnego było pierwszym aktem reformy władzy 
sądowniczej (także innych ważnych społecznie instytucji, takich jak zgromadzenia, 
media czy organizacje pozarządowe). Po Trybunale przyszła więc kolej na sądy i Krajo-
wą Radę Sądownictwa. Także w tym zakresie ustawy były prężnie przyjmowane. Za 
przykład niech posłuży tryb uchwalenia pierwszej wersji ustawy o Sądzie Najwyższym, 
która po niespełna trzech tygodniach procedury doznała jednak weta głowy państwa, 
ale nie zawinił temu sposób (tempo) jej uchwalania. Ponieważ jednak materia tej ustawy, 
podobnie jak ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dotyczyła jednej z najważniejszych 
kwestii ustrojowych, a mianowicie właściwości, kompetencji i struktury organu władzy 
państwowej, jednego z głównych organów władzy sądowniczej, mimo niechwalebnego 
(dla jej promotorów) zakończenia, warto na tryb jej uchwalenia zwrócić uwagę. Przecież 
w zakresie tej materii Konstytucja nie pozwala nawet na zastosowanie trybu pilnego. 
Toteż i nie został zastosowany, ponieważ projekt był poselski (w tym przypadku zapew-
ne daje się wytłumaczyć brak inicjatywy rządowej, choć trafniejsza byłaby prezydencka, 
co zresztą, jak wiadomo, miało potem miejsce), ale trudno ukryć, że rzeczywistym in-
spiratorem i autorem projektu był Minister Sprawiedliwości, co nie dziwne, bo miał być 
także beneficjentem. Znajdowało to oficjalne wytłumaczenie w fakcie, iż projekt był 
prezentowany jako jeden z głównych filarów reformy wymiaru sprawiedliwości. Ponie-
waż jednak niniejszy tekst nie podejmuje zagadnień merytorycznych, kwestia trafności 
środków i skuteczności tej reformy nie jest tu omawiana, natomiast strona formalno-
-proceduralna wskazuje, że był to znowu bieg na przełaj. Bo otóż po wniesieniu projek-
tu 12 lipca 2017 roku (druk nr 1727) i skierowaniu go tegoż dnia do pierwszego czytania, 
które nastąpiło już 18 lipca, podjęto decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do drugiego 
czytania (19 lipca), po którym skierowano jednak projekt do komisji, która już 20 lipca 
przygotowała sprawozdanie (druk nr 1769) i dzięki tej dyscyplinie tego samego dnia, 
czyli 20 lipca, odbyło się trzecie czytanie i przesłanie do Senatu, ten zaś 22 lipca przyjął 
ustawę bez poprawek i 24 tego samego miesiąca skierowano ją do podpisu Prezydenta, 
gdzie 31 lipca została − jak to publicznie oświadczył Prezydent – „zawetowana”. Zawe-
towaniu ustawy o SN towarzyszyło weto wobec ustawy o zmianie ustawy o KRS, a tym 
wetom obietnica Prezydenta, iż nowe projekty w obydwu sprawach wniesie on do Sejmu 
już po dwu miesiącach. Widać po tym, jak bardzo pilna była ta reforma, której trzeci 
segment – ustawę zmieniającą ustrój sądów powszechnych Prezydent podpisał42.

 41 A. Strzembosz, op. cit., s. 315-316.
 42 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektó-
rych innych ustaw, Dz. U. poz. 1452 (projekt poselski z 12 kwietnia 2017, podpisana 24 lipca 2017 r.).
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I jeszcze jeden przykład na dowód, że nie tylko ustawy dotyczące władzy sądow-
niczej były w takim tempie i przy takim poszanowaniu zasad poprawnej legislacji uchwa-
lane. Tym razem to wspomniana już na wstępie ustawa, spopularyzowana jako lex 
Szyszko, czyli ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych 
ustaw43. Wymowne jest już na początku to samo zjawisko, które wystąpiło wcześniej, 
a mianowicie tempo jej uchwalenia: od wpływu projektu do Sejmu 7 grudnia 2016 roku 
(druk nr 1143), do podpisania aktu 28 grudnia 2016 roku. Zmieszczenie całej procedury 
w trzech tygodniach (choć to i tak nie rekord), w których jeszcze miały miejsce kilku-
dniowe Święta, zaś trzech czytań w czterech dniach, wskazuje, że żadne z tych, przy-
pomnianych wyżej, wyobrażeń twórców prawnego oblicza procedury ustawodawczej, 
nie dało się zmaterializować. I dalej w skrócie: projekt wpłynął jako poselski, więc − 
inaczej, niż to jest w tradycji takich nazw − niezasłużenie upamiętni imię ministra (lex 
Szyszko), chyba, że będzie to pamięć o skutkach materialnych (tysiące wyciętych drzew) 
i prawnych (wyrok TS UE) tej ustawy, w istocie rządowej. Do pierwszego czytania 
skierowany 12 grudnia i tego samego dnia do zaopiniowania organizacjom samorządo-
wym, które zdążyły migiem, bo już 14 tego samego miesiąca skierowano projekt do 
komisji, która tegoż dnia sporządziła sprawozdanie (druk nr 1148), aby już nazajutrz 
mogło się odbyć drugie czytanie, a kolejnego dnia, czyli 16 grudnia – trzecie czytanie, 
które zresztą miało miejsce w trakcie historycznego posiedzenia Sejmu w Sali Kolum-
nowej (czy więc było to legalne uchwalenie, pozostanie zapewne na długo pytaniem44). 
Już 20 grudnia Senat przyjął uchwaloną przez Sejm ustawę bez poprawek, 22 przesłano 
ją głowie państwa do podpisu i 28 finis coronat opus. I mogła się zacząć wycinka, którą 
niechętni tej pracowitości parlamentarnej nazywali nawet rzezią drzew.

Widać wyraźnie, że przy takim tempie prac, jak w stosunku do Trybunału Kon-
stytucyjnego i wyżej opisanych ustaw, nie mogło być dość czasu na mozolne rozpatry-
wanie poprawek, zgłaszanych przecież głównie przez opozycję (chyba że opozycji nie 
było na sali posiedzeń, jak np. wtedy, gdy przyjmowano lex Szyszko czy ustawę budże-
tową na rok 2017). Toteż poprawki te, tylko przeszkadzające w pilnym wprowadzaniu 
reformy, której przecież z niecierpliwością oczekiwał suweren (częściowo ze świecami 
na demonstracjach pod Sądem Najwyższym, Sejmem, Senatem lub Pałacem Prezydenta), 
były z reguły odrzucane, często en bloc. W Sejmie przyjmowano niekiedy nieliczne, 
w Senacie żadnych.

Senat bowiem i jego wkład w procedurę ustawodawczą to temat szczególny i prze-
cież ustrojowo ważny. Nie podejmując tu rozważań o trafności koncepcji polskiej dwu-
izbowości45, trzeba przypomnieć, że w braku innej, bardziej adekwatnej definicji, na-
zwano Senat izbą refleksji. Czując niedosyt tej roli, jeszcze w poprzednich kadencjach 
Senat poszukiwał niszy, w której mógłby się okazać pożyteczny, znajdując swoje 

 43 Dz. U. poz. 2249 (już sam tytuł zawiera niezręczność stylistyczną, ale prawu się to, niestety, wybacza).
 44 Oprócz powszechnie wytaczanych argumentów wskazujących na wątpliwości, co do legalności tego 
posiedzenia, jeden wydaje się przesądzający, a mianowicie dotyczący wymogu jawności posiedzeń, 
zwłaszcza ust. 1 p-kty 2 i 3 art. 172 RS, które wymagają dostępności ich dla mediów i możliwości publicz-
nej obserwacji z galerii w Sali posiedzeń.
 45 Zob. m.in. M. Kruk, Polska nauka prawa…, s. 24–28.
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powołanie m.in. w utrzymywaniu więzi z polonią zagraniczną, a potem – wypełniając 
misję inicjowania projektów wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej przypisywano mu też wykonywanie tzw. funkcji 
europejskiej, bowiem Traktaty, zwłaszcza lizboński, usamodzielniły w niektórych kwe-
stiach (np. kontroli pomocniczości) każdą z izb parlamentu. Jednak głównym, konstytu-
cyjnym, zadaniem Senatu pozostał udział w stanowieniu ustaw. Konstytucja tylko w dwu 
przypadkach przyznała mu pozycję izby równouprawnionej z Sejmem46, w pozostałym 
zakresie ustawodawstwa Senat jest izbą zdolną do interwencji wymuszającej w Sejmie 
(jeśli chce on odrzucić uchwałę Senatu) konsensualne głosowanie, czyli mobilizację 
większości 3/5. Co z punktu widzenia refleksji nad stanowionym prawem daje Senatowi 
całkiem spore możliwości.

Wydaje się, że nie znalazłoby się lepszego przykładu mądrego i korzystnego dla 
państwa wykorzystania owej siły refleksji, jak wstrzymanie się od bezrefleksyjnego 
„przyklepywania” ustaw tak pilnie, że często w nocy. Tak właśnie było w przypadku 
ustawy nowelizującej ustawę o IPN, której uchwalenie, o czym już wspomniano, wysta-
wiło Polskę na utratę twarzy poważnego podmiotu międzynarodowego. Senat miał 30 
dni, nawet nie na „schowanie” tekstu, co na podjęcie tego dialogu, który zapowiedział 
Marszałek Senatu (że się odbędzie, ale dopiero po uchwaleniu ustawy w nocy i bez po-
prawek). A który i tak potem, w atmosferze awantury i cierpkich uwag Izraela i Stanów 
Zjednoczonych, trzeba było podjąć. Do tego dołożono jeszcze zupełnie niepoważne 
(wspomniane już na wstępie) rozważania o jej obowiązywaniu czy „zamrażaniu”, w któ-
rych to szczególnie zabrzmiała wypowiedź właśnie Marszałka Senatu, że aby pogarszać 
sytuację (przez stosowanie ustawy tak pilnie uchwalonej) „ktoś musiałby być straceńcem” 
i do czasu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego „ustawa nie będzie działać”47. I to nie 
jedyna ustawa przyjęta przez Senat bez poprawek, mimo że uchwalaniu wielu z nich już 
w Sejmie towarzyszyły burze publiczne. Według Kroniki Sejmowej – w ciągu połowy 
aktualnej kadencji parlamentu Senat przyjął poprawki do 100 ustaw (na 395 uchwalonych 
w tym okresie), sam Senat podaje, iż jego poprawki dotyczyły 103, czyli 25,6% rozpa-
trzonych ustaw w okresie od początku kadencji w 2015 roku do listopada 2017, Sejm 
odrzucił wszystkie w 3 przypadkach48. Te ¾ ustaw, które Senat przyjmował bez poprawek 
i często tego samego dnia49 uzasadniałoby postawienie pytania: po co właściwie jest 
Senat?50 Najlepiej, gdyby ta izba sama na takie pytanie odpowiedziała.

Jednak przecież nie tylko Senat przyjmuje ustawy bez poprawek. Cytowana Kro-
nika Sejmowa, prezentująca osiągnięcia izby na półmetku VIII kadencji, nie zawiera 

 46 Art. 235 w zakresie zmiany konstytucji (ustawę o zmianie konstytucji muszą przyjąć obie izby) oraz 
art. 90 w zakresie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w tym artykule określonej.
 47 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/karczewski-w-jeden-na-jeden-ustawa-o-ipn-nie 
-bedzie-dzialac,816548html [dostęp 5.03.2018].
 48 www.senat.gov.pl [dostęp 5.03.2018].
 49 Według informacji Senatu (ibidem) średni czas rozpatrywania ustawy wynosił 12,6 dnia, minimal-
ny: tego samego dnia, maksymalny: 30 dni.
 50 W cytowanym już tekście o władzy ustawodawczej stawiam tezę o celowości powrotu do idei izby 
samorządowej, ale nie tylko i nawet nie głównie dlatego, że aktualny Senat jest tak bardzo izbą antyrefleksji 
(M. Kruk, Polska nauka…, s. 22–24).

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/karczewski-w-jeden-na-jeden-ustawa-o-ipn-nie-bedzie-dzialac,816548html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/karczewski-w-jeden-na-jeden-ustawa-o-ipn-nie-bedzie-dzialac,816548html
http://www.senat.gov.pl
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informacji o poprawkach, a już szczególnie o tych złożonych przez opozycję i odrzuco-
nych, zarówno na posiedzeniach plenarnych, jak i zwłaszcza w komisjach. Jednym 
z bardziej spektakularnych przykładów w tym zakresie było posiedzenie komisji spra-
wiedliwości z 19 lipca 2017 roku, poświęcone rozpatrzeniu projektu ustawy o SN. Jacek 
Zaleśny zauważył, że „w pracach nad nową ustawą o SN chodziło o przyjęcie swoich 
poprawek i znalezienie sposobu, by uporać się z poprawkami opozycji”51. Rozwiązanie 
tego problemu zaprezentowało krótkie streszczenie przebiegu tego posiedzenia przez 
portal wPolityce.pl: „Po burzliwych obradach sejmowa komisja sprawiedliwości nega-
tywnie zaopiniowała – w głosowaniach blokowych – wszystkie poprawki opozycji do 
projektu SN, pozytywnie zaś – poprawki PiS”52. Jedna z posłanek opozycji stwierdziła, 
że byłoby niemożliwe w 14 minut przeczytać 193 strony poprawek, zaś przewodniczący 
komisji uzasadnił głosowanie blokowe tym, że ich omawianie, dyskutowanie i zadawa-
nie pytań nie pozwoliłoby pracy zakończyć nigdy. Oboje mieli rację. Już ta krótka infor-
macja, że komisja przyjęła kilkanaście poprawek, ale ok. 1300 odrzuciła i to nie rozpa-
trując indywidualnie ani tych przyjętych, ani odrzuconych, sygnalizuje problemy. Po 
pierwsze owo wzajemne przechytrzanie się, które z prac parlamentarnych czyni niekie-
dy karykaturę. Ale poważniej: brak czasu na solidną debatę i to debatę w duchu uznania, 
że opozycja jest także częścią organu przedstawicielskiego i także reprezentuje suwere-
na, a ponieważ nie stanowi arytmetycznej większości, należy tym bardziej uważnie 
wsłuchać się w jej uwagi i traktować ją podmiotowo. Zgłoszenie tysiąca poprawek, co 
jest – obok np. wygłaszania długich przemówień53 − znaną formą obstrukcji parlamen-
tarnej, ale może być wynikiem tego, że nie stworzono warunków, aby zgłoszenie kilku-
dziesięciu spotkało się z uważnym przyjęciem, że projekt nie podlegał rzetelnemu omó-
wieniu, że ograniczano czas wypowiedzi (tu – do 1 minuty, ale brak debaty jest 
nagminnym zjawiskiem w Sejmie, gdzie najczęściej można tylko zadawać pytania, na 
które zresztą nie otrzymuje się odpowiedzi). Omówiony przypadek dotyczył zresztą 
kwestii szczególnie wrażliwej, bowiem opozycja zarzucała projektowi niezgodność 
z konstytucją i z tego choćby tylko powodu należało procedurę ustawodawczą potrakto-
wać ze szczególną rozwagą i bez naruszania – nawet z konieczności – logiki przepisów 
regulaminowych.

Ostatnią już kwestią, choć nie wyczerpuje to tytułowego zagadnienia tego eseju, 
jest kwestia przepisów przejściowych. Jak wspomniano, rozważania podejmowane w tym 
tekście nie odnoszą się do problemów merytorycznych, do materialnych zasad przyjmo-
wanych w opisywany sposób ustaw, ani też w zasadzie do innych działań władz pań-
stwowych, które poddają się definicji fortelu czy chodzenia na skróty. Jednak obowiązek 
stanowienia przepisów przejściowych należy do najbardziej podstawowych cech przy-
zwoitej legislacji. Oprócz wielu ważnych zadań, jakie spełniają, mogą one bowiem 
często „uratować” daną koncepcję rozwiązania ustawowego czy konkretny przepis 

 51 Dobrego prawa…
 52 https://wpolityce.pl/polityka/349602-goraca-noc-w-sejmie-opozycja-chciala-zablokowac-prace 
-komisji-ws-sn-poprawki-pis-przyjete-wbloku-opozycji-odrzucone [dostęp 5.03.2018].
 53 W Polsce aktualnie niemożliwe, bo dyskusja bywa ograniczana czasowo, ale znane z przekazów 
historycznych.

https://wpolityce.pl/polityka/349602-goraca-noc-w-sejmie-opozycja-chciala-zablokowac-prace-komisji-ws-sn-poprawki-pis-przyjete-wbloku-opozycji-odrzucone
https://wpolityce.pl/polityka/349602-goraca-noc-w-sejmie-opozycja-chciala-zablokowac-prace-komisji-ws-sn-poprawki-pis-przyjete-wbloku-opozycji-odrzucone
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ustawy, przed zarzutem niezgodności z konstytucją. Być może uratować mogłyby np. 
ustawę o SN i KRS w zakresie skrócenia kadencji − w pierwszym przypadku I Prezes 
SN, w drugim – członków KRS. Nie uzdrowiłoby to całkiem tych aktów, ale przynajmniej 
złagodziłoby najbardziej brutalny zabieg złamania ustawą kadencji określonej konsty-
tucyjnie. Gdyby powołać się znowu na okres historyczny, trzeba by przypomnieć, że 
zarówno w 1951, jak i 1971 roku nastąpiła zmiana w długości kadencji parlamentarnych: 
wydłużenie o pół roku kadencji Sejmu Ustawodawczego i skrócenie o ponad rok kaden-
cji Sejmu PRL (22.12.1971)54. W obu przypadkach dokonano tego ustawą konstytucyjną, 
bowiem nawet w tamtym okresie fasadowego konstytucjonalizmu nikomu nie przyszło 
do głowy, aby to uczynić ustawą zwykłą. I w obu przypadkach chodziło o zmianę incy-
dentalną, jednorazową, choć uchwalając Konstytucję PRL z 1952 roku, Sejm Ustawo-
dawczy i tak kończył swoją misję i kadencję na mocy ówczesnej Małej Konstytucji 
(z 1947 r.). Zmiana konstytucyjnie określonej kadencji aktem konstytucyjnym dotyczy-
ła zresztą nie tylko Sejmu, bo w 1973 roku także przedłużenie kadencji rad narodowych 
zostało dokonane w drodze ustawy konstytucyjnej (z 12 kwietnia 1973 r.), ponieważ 
długość kadencji także tych organów była konstytucyjnie określona. Jak widać nawet 
incydentalne zmiany wymagały zawsze aktu tej samej rangi, co akt, który długość ka-
dencji określał. Wiedziano o tym dawniej, chociaż wprowadzenie w Polsce zasady de-
mokratycznego państwa prawnego nastąpiło dopiero w grudniu 1989 roku (też zresztą 
w drodze zmiany konstytucji).

Jeśli w 2017 roku uczyniono to dwukrotnie zwykłą ustawą, rzekomo nie w inten-
cji skrócenia kadencji konkretnych osób, ale z potrzeby głębokiej reformy systemowej, 
należało rozwiązać ten problem w taki sposób, aby wprowadzając nowy wiek emerytal-
ny dla sędziów SN (a przy okazji NSA) i jednolitą kadencję KRS (w myśl orzeczenia 
TK) – nie naruszyć długości kadencji bieżących. Do tego służyłyby przepisy przejściowe. 
Tylko czy rzeczywiście o to chodziło? Zwłaszcza, że ustawa o SN zawiera takie przepi-
sy, ale idą one jakby w przeciwną stronę (art. 111). Zauważa to Janusz Trzciński, wska-
zując, że na ich mocy przeniesieni zostaną w stan spoczynku także ci sędziowie SN 
i NSA, którzy wiek 65 lat osiągnęli przed wejściem ustawy w życie, a więc „mogą 
uważać, że przepis przejściowy przenoszący ich z automatu w stan spoczynku działa 
wstecz, więc jest niekonstytucyjny”55. Tak więc, zamiast uzdrowić, przepis przejściowy 
pogorszył stan zgodności tej ustawy z konstytucją.

Cóż można powiedzieć na zakończenie? Może to, że sądząc po zainteresowaniu 
mediów, wypowiedziach na poruszone tu tematy autorytetów naukowych i politycznych, 
organizacji pozarządowych, internautów, a przede wszystkim − ogólnie mówiąc – opinii 
publicznej, praktyka konstytucyjna Sejmu i Senatu, ale także rządu, prezydenta i pozo-
stałych władz, jest bacznie obserwowana. Na tej podstawie jest ona przez społeczeństwo 

 54 W odniesieniu do pięcioletniej kadencji Sejmu Ustawodawczego chodziło o czas na dokończenie 
procedury uchwalania konstytucji, które to zadanie Mała Konstytucja z 1947 r. zleciła mu expressis ver-
bis;w 1971 r. przyczyny były natury politycznej i była to decyzja Sejmu, ale nie dysponował on prawem 
samorozwiązania; kadencja pierwotna powinna była się zakończyć 1 kwietnia 1973 r.
 55 J. Trzciński w rozmowie z A. Tarką: Z NSA może odejść nawet 30 proc. sędziów, „Rzeczpospolita” 
z 1 marca 2018 r., s. A 16.
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oceniana. W cytowanej Kronice Sejmowej na zakończenie przedstawiono wykres obra-
zujący tę ocenę w stosunku do Sejmu w latach 2012−2017. Według sondaży CBOS, 
działalność izby, w różnych latach i miesiącach, jako dobrą, ocenia między 13% a 36% 
badanych56, jako złą – od 73% do 50 %57, reszta, czyli między 13% a 17% badanych, nie 
ma zdania. Obraz jest więc minorowy. Czy byłoby to adekwatne zakończenie?

 56 Najniżej w kwietniu 2013, najwyżej w październiku 2017 r.; Kronika…, s. 148.
 57 Najwięcej złych ocen w marcu i kwietniu 2013, najmniej w październiku 2017 r., ale jest to miesiąc, 
zarówno w ocenach pozytywnych, jak i negatywnych, wyjątkowy. Niemniej jednak druga połowa 2017 r. 
jest dla Sejmu nieco korzystniejsza.
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Wokół pojęcia momentu konstytucyjnego 

1.	Z Wojtkiem Preisnerem w czasach znacznie mniej burzliwych i spolaryzowanych 
politycznie udało mi się pokłócić o pryncypia i instytucje prawa konstytucyjnego dzie-
siątki (o ile nie setki) razy. O momencie konstytucyjnym z Wojtkiem nie zdążyliśmy 
porozmawiać − a jestem przekonana, że byłby to dobry temat do kolejnej polemiki. 
Dlatego ten tekst Jemu poświęcony omawia zagadnienie, które jeszcze rok temu stano-
wiło jedynie przyczynek w nauce prawa konstytucyjnego, dziś zaś stało się już ważnym 
tematem konstytucyjnym1 i zarazem politycznym − jak niemal wszystko w obecnym 
życiu publicznym. Tak się bowiem stało, że każda wypowiedź, w której zawarte jest 
odwołanie do prawa konstytucyjnego jest nacechowana politycznie i można jej przypisać 
− w zależności od postaw odbiorców − prezentowanie określonej, z góry założonej przez 
czytelnika tezy. Mam nadzieję, że te czasy prędko miną. W każdym razie postaram się, 
w tekście dedykowanym Wojtkowi − ale już bez Niego − przedstawić sine ira kontro-
wersyjny, jak się okazało, problem tzw. momentu konstytucyjnego.

2. Koncepcja autorstwa Bruce’a Ackermana zakłada, w największym skrócie, że 
zmiana konstytucji związana jest z zaistnieniem szczególnego okresu w historii narodu, 
kiedy, jak pisze Ackerman, przeświadczenie o tożsamości suwerena, pozwala osiągnąć 
porozumienie co do nowej treści i formy ustroju, o którym stanowi konstytucja. Ta teo-
ria, często ostatnio przywoływana − rzec można − modna, jest jednak ogromnie uprasz-
czana. W gruncie rzeczy koncepcja momentu konstytucyjnego sprowadzana jest do 
myśli o powołaniu czasu swego rodzaju rewolucyjnej zmiany do ustalenia nowego po-
rządku, a owo przekonanie jest starsze i znacznie bardziej ogólnie sformułowane niż 
teoria Ackermana. Nie budzi kontrowersji, że wypracowanie zgody co do sposobu regu-
lacji i ochrony takich wartości dla wspólnoty politycznej podstawowych, winno stać się 
niezmiernie ważnym i konstytutywnym elementem porządku porewolucyjnego, czy 
szerzej − posttransformacyjnego. O relacji między rewolucyjną zmianą ustroju a jego 
konstytucjonalizacją pisała m.in. Hannah Arendt, konkludując, że elementem rewolucji 
jest tworzenie konstytucji2. W tym szczególnym czasie przeobrażenia, w którym spo-
łeczność zaczyna ufać, że jest zdolna autonomicznie zdecydować o swoim kształcie 

 1 Por. L. Garlicki, O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji, „Państwo i Prawo” 2017, 
z. 9, passim.
 2 H. Arendt, O rewolucji, tłum. M. Godyń, Warszawa 2003, s. 177-178, por. też R. Teitel, Transitional 
Jurisprudence: The Role of Law in Political Transformation, „The Yale Law Journal” 1996-1997, Vol. 106, 
s. 2054.
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i strukturze państwa, ujawnia się potrzeba, o której pisał R. Dahrendorf, wskazując, że 
pierwszy etap drogi do wolności dotyczy konstytucji3.

W tym kontekście moment konstytucyjny ujawniał się, zdaniem autora tego poję-
cia, w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po upadku systemu komunistycznego 
(„Przyszłość rewolucji liberalnej”). Romantyczna wizja odzwierciedlona w obrazie ludzi 
skandujących „to my jesteśmy Narodem”, idea masowego i jednomyślnego zaprzeczenia 
dotychczasowemu ładowi i ustrojowi państwa wiązana jest zazwyczaj z rewolucyjną 
zmianą. Koncepcja ta ma dwie ważne zalety. Po pierwsze, zwraca uwagę na historyczny 
kontekst powstawania konstytucji, która jest wyrazem dążeń i woli suwerena, dziełem 
dynamicznej partycypacji i deliberacji, których efekty muszą być brane pod uwagę − nie 
tylko w akcie stanowienia, ale także interpretacji. Teoria „konstytucyjnego momentu” 
łączy − według określenia Bruce’a Ackermana – „historyczne fakty i idee konstytucyj-
ne”4, a zatem jest konkurencyjna wobec fundacjonalizmu, to jest zbioru doktryn i kon-
cepcji, zakładających istnienie idealnego, ahistorycznego stanu wspólnoty lub państwa. 
Ackerman dobitnie podkreśla, że proces tworzenia i interpretowania zasad rządzących 
wspólnotą jest zawsze procesem w kontekstach historycznych5, które Autor wskazuje 
i opisuje ich specyficzne cechy, rekonstruując proces dokonywania zmiany treści lub 
interpretacji konstytucji − zresztą w swojej fundamentalnej pracy, która jest podstawą 
i źródłem teorii konstytucyjnego momentu Ackerman rozprawia się także z momentami, 
które zmiany konstytucyjnej nie przyniosły6.

3. Koncepcja konstytucyjnego momentu dotyczy jednak w istocie znacznie po-
ważniejszej kwestii niż − dość trywialne w końcu − wskazanie szczególnego historycz-
nego uwarunkowania, powodującego zmianę formalną konstytucji (albo szerzej − ustro-
jowej zmiany). Sednem teorii Ackermana jest bowiem − jak sam to nazywa − dualizm 
demokracji, to jest teza, zgodnie z którą decyzje i działania zwykle podejmowane przez 
władze publiczne, demokratycznie ukształtowane, niekiedy podejmowane są bezpośred-
nio przez Naród − tytułowego w pracy Ackermana suwerena. W rzadkich historycznie 
momentach ogromnej mobilizacji politycznej, Suweren przejmuje władzę i bezpośrednio 
podejmuje kluczowe decyzje, które uzyskują kształt trwałych osiągnięć konstytucyjnych 
i prawnych7. Ackerman wskazuje zatem, że w pewnych warunkach Suweren, dokonuje 
zmiany treści literalnej (poprzez zmianę konstytucji w procesie tworzenia prawa) albo 
zmianę wykładni (zwłaszcza w procesie kontroli konstytucyjności, w szczególności zaś 
− w realiach amerykańskich − w procesie sądowego stosowania prawa), odżywa zatem 
jego władza ustrojodawcza, władza konstytuująca. Dzieje się to w szczególnym momen-
cie mobilizacji, poza nim natomiast Suweren jako podmiot władzy nie istnieje; jak pisze 
Ackerman nie reprezentuje go ani Sąd, ani Prezydent, ani Parlament, ani sondaże opinii 

 3 R. Dahrendorf, Rozważania nad rewolucją w Europie, tłum. M. Gottesman, Warszawa 1991, s. 75.
 4 B. Ackerman, We the People. Foundations, Cambridge 1991, s. 5.
 5 Ibidem, s. 23.
 6 Ibidem, s. 161.
 7 Te momenty Akcerman nazywa „historic moments of successful constitutional politics” (s. 17), zaś 
o czasie zmiany: „transfer moments of passionate sacrifice and excited mobilization into lasting legal 
achievements”, ibidem, s. 22.
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publicznej8, którzy w zwykłych warunkach demokracji pełnią rolę „dublerów” (stand-in) 
suwerena.

Bruce Ackerman rekonstruuje warunki i etapy, jakie muszą zajść, aby suweren 
mógł swoją władzę zwierzchnią − w szczególności zaś władzę zmiany konstytucji − 
przejąć. Proces ten Ackerman opisuje jako składający się z czterech faz9. W pierwszej 
z nich pojawia się wśród obywateli szerokie i poważne poparcie, aby dokonywać zmiany 
konstytucyjnej. Jest to faza sygnalizacyjna, muszą zatem pojawić się podmioty komuni-
kujące w agendzie politycznej to dążenie do zmiany konstytucji. Zmiana zostaje zatem 
wyartykułowana i dochodzi do wskazania poparcia powszechnego dla tego rodzaju 
transformacji10. Druga faza to propozycja − ruch zostaje skierowany na to, aby aktorzy 
polityczni wygenerowali propozycje zmian, mniej lub bardziej zoperacjonalizowane. 
Wtedy uruchomiona zostaje trzecia faza − powszechna deliberacja, w której propozycje 
poddawane są dyskusjom, toczącym się w świecie aktorów sceny politycznej i poza nią. 
Ta faza, jak pisze Ackerman, może okazać się dla zwolenników zmiany rozczarowująca, 
bowiem obrońcy dawnego porządku mogą dość energicznie bronić dotychczasowej tre-
ści konstytucji, jeśli wygra ta milcząca zazwyczaj − ale nie w tym momencie – większość, 
moment konstytucyjny zmiany nie przyniesie, a mobilizacja Suwerena zostanie zastą-
piona na powrót rządami zwykłych aktorów demokracji. W tym etapie mogą następować 
często gwałtowne formy wyrażania woli przez obywateli, takie jak marsze, demonstra-
cje, czasem przemoc11. Jednak jeśli w tej fazie deliberacji okaże się, że zwycięża wyar-
tykułowana potrzeba zmiany, w ostatnim etapie tego szczególnego procesu dojdzie do 
zmiany treści norm konstytucyjnych, albo w procesie stanowienia prawa, albo poprzez 
zmianę wykładni w procesie stosowania. Zmiana zasygnalizowana w pierwszej fazie, 
wyartykułowana w drugiej i przedyskutowana albo przeforsowana w trzeciej − w czwar-
tej zostaje „skodyfikowana”, stając się formalnie częścią porządku normatywnego naj-
wyższej rangi.

Już przedstawienie samej koncepcji w kontekście historycznym rodzi co najmniej 
dwie wątpliwości. Po pierwsze, prześledzenie tego „momentu konstytucyjnego”, którego 
znaczenie podkreślała Ackerman12, chwili przełomu w naszej, środkowoeuropejskiej 
rzeczywistości lat 90. wskazuje, że przemiana postautorytarna miała znacznie mniej ro-
mantyczny charakter. Zupełnie nowy porządek polityczny, upadek (choć miękki i kon-
sensualny) dawnego reżimu przyniósł dość zaskakujące rezultaty w pierwszym okresie 
po transformacji ustrojowej. Brak było wyraźnego momentu wyrażenia owej woli Suwe-
rena, a zmiana, która zachodziła była, w większości państw, dość łagodna i stopniowa. 
W dość długim okresie po symbolicznych datach osiągnięcia porozumień, co do trans-
formacji ustrojowej czy spektakularnych gestach oddania władzy, zmiany konstytucyjne 

 8 Ibidem s. 263.
 9 Ibidem, s. 266-267.
 10 M. W. McConnell, The Forgotten Constitutional Moment, „Constitutional Commentary” 1994, Vol. 
11, No 1, s. 121.
 11 Ibidem, s. 127.
 12 B. Ackerman, Przyszłość rewolucji liberalnej, tłum. M. Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa 
1996, s. 18-21.
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przebiegały wolno i w sposób kontrolowany, a często sankcjonowały osiągnięte porozu-
mienie, stając się „samoograniczającymi się rewolucjami”13. Udział obywatelskiej party-
cypacji w tworzeniu konstytucji był doprawdy mocno ograniczony, co więcej, w wielu 
państwach mało było udziału obywatelskiej partycypacji w tranzycji, która była negocjo-
wana z komunistycznymi elitami. Nie było więc konstytucji „zwycięzców”, a raczej 
konstytucje dialogu14. Zgodzić się trzeba też z obserwacją Andrása Sajó, że konstytucje 
państw byłego bloku wschodniego, konstytucje często nowych całkiem państw to nie efekt 
odrodzonej narodowej tożsamości, wynik wielkiej narodowej debaty o wartościach i za-
sadach rządzących wspólnotą polityczną, która odzyskała suwerenność, lecz raczej zapis 
istniejącej w tym czasie rzeczywistości politycznej, najlepszego, jak się wydaje, modus 
vivendi w Europie15.

Polska konstytucja, powstała zresztą najpóźniej spośród państw postkomunistycz-
nych, jest właśnie w znacznej mierze obrazem takiej rzeczywistości politycznej i spo-
łecznej, a zarazem oazą pragmatyzmu i kompromisu (co oczywiście nie przesądza o jej 
wartości), nie miała jednak wiele wspólnego u swego zarania z momentem konstytucyj-
nym. Jeśli już szukać zmiany w momencie konstytucyjnym, to były nią raczej noweli-
zacje konstytucji z kwietnia i grudnia 1989 roku.

Wskazane przykłady procesów dość pospiesznego uchwalania konstytucji w innych 
państwach postkomunistycznych – mimo wykorzystania „momentu konstytucyjnego” 
również nie skłaniają do uznania za popartą tym przykładami tezy o skutecznym budo-
waniu autorytetu poprzez działanie efektu jednomyślności czy wykorzystania społecznej 
aktywności w procesie legitymizowania władzy jako struktury i jej podmiotu. Rett 
R. Ludwikowski stawia tezę, że pośpiech w procesach uchwalania konstytucji spowodo-
wał umocnienie pozycji sił postkomunistycznych i pewną iluzoryczność zmian16. Co 
więcej, w państwach postkomunistycznych nie można odnotować, aby odbywały się 
szerokie, publiczne dyskusje nad kształtem nowych ustrojów poprzedzające uchwalenie 
ostatecznych tekstów17 – a jeśli nawet dyskusje takie miały miejsce, to nie odegrały 
właściwie żadnej roli w kreowaniu porządku ustrojowego. Nie przedstawiano ani alter-
natyw, ani wariantów regulacji konstytucyjnych do szerokiej debaty publicznej, nie 
odbywały się (z wyjątkami) referenda decydujące o przyjęciu pewnych wariantów do 
dalszych prac.

 13 J. Staniszkis, Poland: Self-Limiting Revolution, Princeton, 1986 [za:] A. Czarnota, M. Krygier, Po 
postkomunizmie – następny etap? Rozważania nad rolą i miejscem prawa, „Studia Socjologiczne” 2007, 
nr 2, s. 150.
 14 Por. m.in. A. Czarnota, Is there Rule of Law after Communism? Some Reflections on Conditions and 
Prospects, [w:] Z. Tobor, I. Bogucka (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa No-
wackiego, Warszawa 2003, s. 23-24.
 15 A. Sajó, Constitution without the constitutional moment: A view from the new member states, „Inter-
national Journal of Constitutional Law”, Vol. 3, No 2-3, s. 245, 252-253.
 16 R. R. Ludwikowski, Constitution making in the countries of former Soviet dominance: current de-
velopment, „Georgia Journal of International and Comparative Law” 1993, Vol. 23, No 2, s. 236.
 17 A. Czarnota, Is there Rule of Law after Communism? Some Reflections on Conditions and Pros-
pects, [w:] Z. Tobor, I. Bogucka (red.), Prawo a wartości..., s. 29.
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Romantyczna wizja powszechnej woli, a także aktywnej partycypacji w projek-
towaniu państwa nie stała się jak dotąd naszym udziałem − Naród w procesie tworzenia 
konstytucji spełnił jedynie rolę notariusza, zatwierdzając dokument przygotowany przez 
legislatywę. To zwekslowanie świadomości społecznej w czasie „momentu konstytucyj-
nego”, mimo projekcji, o której pisał w tym kontekście B. Ackerman18, wydaje się także 
wspólną cechą procesów tworzenia konstytucji w państwach postkomunistycznych.

Jednak postrzeganie teorii momentu konstytucyjnego tylko w kategoriach warun-
ków uchwalenia nowej albo zmiany dotychczasowej konstytucji byłoby trywializowaniem 
koncepcji Bruce’a Ackermana. W istocie koncepcja ta (powstała na gruncie niezwykle 
sztywnej konstytucji USA) dotyczy nie tego, że moment konstytucyjny zachodzi wówczas, 
gdy dochodzi do zmiany tekstu konstytucji albo uchwalenia nowej, lecz może on zostać 
odzwierciedlony także poprzez zmianę interpretacji konstytucji, czyli mówi o zmianie 
konstytucji bez zmiany jej tekstu, w sytuacji zmiany warunków politycznych albo spo-
łecznych. W istocie bowiem wartość teorii momentu konstytucyjnego nie polega na 
wskazywaniu, kiedy dochodzi albo może dojść do uchwalenia poprawek, albo zmiany 
konstytucji, ten moment jest bowiem uchwytny w sposób oczywisty. Wielką zaletą i in-
spiracją teorii Ackermana jest natomiast zauważenie, że ów szczególny czas przewarto-
ściowania może powodować diametralną zmianę interpretacji konstytucji, reformę zasad 
niewyrażonych normatywnie, czyli zmianę nie literalną, tylko semantyczną.

Teoria Ackermana zwraca zatem uwagę na to, czym konstytucja naprawdę jest, 
a nie na okres, w jakim jest uchwalana, a tym bardziej klasyfikację albo ocenę tego 
okresu. Zwraca bowiem uwagę, że znaczenie norm konstytucyjnych, rozłożenie akcentów 
w procesie wykładni, dokonywanej w szczególności w procesie kontroli konstytucyjności 
(a pisze to w kontekście amerykańskim), zależy nie od brzmienia przepisów czy nawet 
poglądów prawnych i światopoglądów sędziów, do czego przyzwyczaja realizm prawniczy. 
Wskazuje, że prawdziwych korzeni znaczenia i interpretacji szukać trzeba w systemie 
zasad zaakceptowanych przez obywateli, czyli suwerena w tym nadzwyczajnym momencie 
intensywnej partycypacji i deliberacji, której może, ale nie musi, towarzyszyć zmiana 
konstytucji19. Opisane przez Ackermana warunki i fazy dotyczą właśnie takiej zmiany 
adoptowanej przez organy dokonujące wykładni i stosowania norm konstytucyjnych20. 
Ackerman odnosi ją do trzech okresów w historii USA, w których − jak wynika z wni-
kliwej analizy − po czasie można dostrzec, że doszło do zmiany znaczenia norm kon-
stytucyjnych. Jest to zatem koncepcja deskryptywna i historyczna − opisuje i analizuje 
zmiany, które się dokonały, opiera się przy tym na założeniach demokratycznych; moż-
na ją także zaliczyć do idei rodem z pozytywistycznego myślenia o prawie, Ackerman 
bowiem nie przyjmuje typowego dla realizmu amerykańskiego poglądu o treści norm 
kształtowanej politycznymi decyzjami i orzeczeniami; twierdzi natomiast, że sędziowie 
konstytucyjni dają wyraz zasadom, które podziela społeczeństwo, a raczej co społeczeń-
stwo wyraziło i jak rozumiało te normy konstytucyjne w chwili ich ustanowienia21.

 18 B. Ackerman, Przyszłość rewolucji…, s. 18-21.
 19 M.W. McConnell, op. cit., s. 116.
 20 B. Ackerman, We the People…, s. 3–5.
 21 M.W. McConnell, op. cit., s. 116.
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I tu pojawia się kontrowersyjność owej teorii − cały kłopot polega jednak na tym, 
że konstytucyjna stabilność bywa mitem częściej, niż nam, konstytucjonalistom, się 
wydaje. Przyzwyczajeni do myślenia w kategoriach sztywnych, trudnych do zmiany albo 
wręcz niezmienialnych norm konstytucyjnych oraz prawa sądów konstytucyjnych do 
ustalania znaczenia norm, znaczenia w założeniu trwałego i pewnego, często tracimy 
z pola widzenia zmiany drobne, pozornie błahe, które wpływać mogą w pewnym sensie 
ewolucyjnie na treść konstytucji. Oczywiście te zmiany także nie odbywają się w próż-
ni społecznej; zazwyczaj związane są z pewnym przyzwoleniem, udzielanym przeważ-
nie w drodze aktu wyborczego i uzyskania znacznej przewagi aktorów zmiany nad 
politycznymi konkurentami. Do tego rodzaju zmian zaliczyć można choćby drobne 
poszerzenia kompetencji organów władzy wykonawczej, delikatne zmiany relacji między 
organami władzy, powołanie nowych agend władzy publicznej poza dotychczasowymi 
strukturami – ostatecznie przesądzające wszak o treści aktualnej konstytucji22. To − jak 
pisze Cass R. Sunstein − pewne kontinuum zmian, praktyk, sposobu myślenia, które − 
o ile jest akceptowane w społeczeństwie − dopiero w dalszej perspektywie zmienia 
widocznie i istotnie ustrój i reguły rządzące relacjami w państwie. Rzecz jasna w takiej 
perspektywie znacznie trudniej mówić o specyficznym okresie sprawowania władzy 
przez Suwerena, która prowadzi do zmiany ustroju, ale trudno nie zauważyć (także 
w polskich realiach A.D. 2017 i 2018), że właśnie w ten sposób do zmiany reguł konsty-
tucyjnych − a przynajmniej tego, co zwykliśmy za nie uważać − dochodzi. W ostatnich 
latach przykładów tego rodzaju jest wiele, co częściowo wiąże się z polaryzacją sceny 
politycznej, ale częściowo jednak prowadzi do zakwestionowania regulacji, które do-
tychczas nie budziły poważniejszych kontrowersji, przynajmniej w debacie publicznej, 
bo wśród konstytucjonalistów pewien brak precyzji konkretnych unormowań budził 
sporo dyskusji. Jednak weryfikacja boleśnie przypomina o ich mankamentach − tym 
boleśniej, im ostrzejsze są spory polityczne i walki o granice kompetencji konkretnych 
organów. Polityka polska pełna jest obecnie zdarzeń i wypowiedzi, które kwestionują 
dotychczas utartą wykładnię i wystawiają przepisy konstytucji na próbę ognia, którą nie 
zawsze przepisy te zdają. Przypomina się zdanie Monteskiusza, że twierdzenia matema-
tyczne uważane są za prawdziwe, albowiem w niczyim interesie nie leży, by uważać 
je za fałszywe.

Teoria Ackermana, choć nie jest w ten sposób przynajmniej w polskiej literaturze 
przedstawiana, może mieć z obserwacją tego rodzaju zjawisk wiele wspólnego. Choć 
najbardziej znana jest jako teoria rozwoju konstytucyjnego, jednak − jak wskazują 
komentatorzy − jest także, a może przede wszystkim, teorią kryzysu konstytucyjnego23. 
To już oczywiście nie tak romantyczna wizja zmiany ustroju, ale być może bliższa praw-
dy, bowiem fazy momentu konstytucyjnego, które przedstawia i analizuje Ackerman 
w gruncie rzeczy są opisem także kryzysu konstytucyjnego i szukania, poza 

 22 C. R. Sunstein, A Constitution of Many Minds: Why the Founding Document Doesn’t Mean What It 
Meant Before, Princeton 2009, s. 15.
 23 S. Choudhry, Ackerman’s higher lawmaking in comparative constitutional perspective: Constitu-
tional moments as constitutional failures?, „International Journal of Constitutional Law” 2008, Vol. 6, No 2, 
s. 193-230.
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dotychczasowymi regułami, odpowiedzi na pytania i spory istotne z punktu widzenia 
politycznej wspólnoty. Czym jest zatem kryzys konstytucyjny? Nie jest kryzysem poli-
tycznym. Konflikty między podmiotami władzy, a także między sprawującą władzę 
większością a opozycją, są wpisane w funkcjonowanie demokracji, immanentną częścią 
rzeczywistości politycznej każdego demokratycznego państwa − można wręcz powie-
dzieć, że ich brak w agendzie publicznej jest przejawem aberracji − albo uśpienia realnych 
konfliktów, co może być spowodowane wieloma czynnikami. Nie jest także objawem 
kryzysu konstytucyjnego, że podmiot władzy nadużywa jej albo zachowuje się sprzecz-
nie z regułami, albo nawet gdy konflikt polityczny nie da się przezwyciężyć normalnymi 
metodami i za pomocą przewidzianych w konstytucji instrumentów. Kryzys konstytu-
cyjny nie dotyczy realiów życia politycznego, nie dotyczy braku zgody na działania 
podmiotów władzy, czy też poważnych sporów o władzę. Kryzys konstytucyjny jest 
wyrazem zakwestionowania konstytucyjnych reguł działania, czyli zapisanego w kon-
stytucji zaprojektowania systemu operacyjnego państwa. To kryzys władzy par excellence, 
to jest źródeł władzy i jej legitymacji, kontestowania zapisanych w konstytucji podstaw 
jej istnienia i działania, dotyczy braku zgody na konstytucyjne regulacje, a nie działania. 
Tego rodzaju kryzys może zaistnieć w kilku sytuacjach: na przykład wtedy, gdy nad-
zwyczajne okoliczności, wydarzenia powodują, że normy konstytucyjne nie są wystar-
czające albo − zdaniem aktorów politycznych − ich zastosowanie nie pozwala na roz-
strzygnięcie konfliktu lub rozwiązanie problemu, a zatem są albo kontestowane przez 
podmioty władzy, albo przeciwnie − ich zastosowanie prowadzi do rozwinięcia konflik-
tu, a także w sytuacji − gdy z drugiej strony − szeroko manifestowana jest przez obywa-
teli niezgoda na stosowanie norm konstytucyjnych. Kryzys konstytucyjny podważa 
podstawy normatywne, nie zaś jedynie kontestuje sposób wykonywania prerogatyw lub 
naruszenia norm konstytucyjnych. Można powiedzieć, że konstytucji można wybaczyć, 
że ktoś ją narusza, natomiast nie można wybaczyć, że nie przewiduje środków ochrony 
przed takim działaniem, a także nie zawiera regulacji wystarczająco określonej albo 
dającej się przekonująco argumentować w celu zaprzestania naruszeń oraz załagodzenia 
(jeśli nie usunięcia) skutków takich działań. Kryzys konstytucyjny obnaża zatem defi-
cyty i mankamenty samego konstytucyjnego zaprojektowania, a nie tylko zachowania 
podmiotów władzy. Im bardziej owe mankamenty stają się widoczne, tym bardziej 
wzrasta szansa na powodzenie działań aktorów zmiany konstytucyjnej i uwieńczenie 
sukcesem czwartej fazy momentu konstytucyjnego. Brak powszechnej zgody na tego 
typu zmianę, a tym bardziej jednomyślności w tym zakresie nie jest zaś warunkiem jego 
zaistnienia; przeciwnie, Ackerman zwraca uwagę w swojej teorii na polaryzację postaw 
wobec dotychczasowej i projektowanej treści reguły konstytucyjnej. Ponadto zwrócić 
trzeba uwagę, że teoria momentu nie jest koncepcją normatywną, tylko deskryptywną, 
opisuje warunki, w jakich zachodzi zmiana, a nie idealne i pożądane warunki zmiany.

4. Jednak rozważania o okresie i warunkach zmiany konstytucyjnej nie są sednem 
rozważań o momencie konstytucyjnym. Koncepcja Akcermana tak naprawdę mniej 
dotyczy owego momentu i jego warunków, a raczej tego, że suwerenność Narodu nie jest 
tylko wygodną figurą retoryczną dla uzasadnienia władzy reprezentantów ani mitem 
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− według tej teorii władza Narodu staje się niekiedy rzeczywistością i to w sprawach 
najważniejszych, fundamentalnych24. Ackermanowski moment konstytucyjny przywra-
ca, jak można byłoby rzec, władzę narodowi czy suwerenowi zbiorowemu na te rzadkie 
chwile, kiedy dochodzi do wyrażenia w sposób wystarczająco perswazyjny woli zmiany. 
To odzyskanie władzy przez zbiorowy podmiot suwerenności, który kryje się pod poję-
ciem „We the People” w koncepcji Ackermana (w Polsce byłoby to rzecz jasna bliźniacze 
sformułowanie „My, Naród”) opatrzone jest pewnymi warunkami, którym trudno przy-
pisać zresztą walor dużej precyzji25, co powoduje, że w istocie nie jest wcale jednoznacz-
na ocena, czy moment konstytucyjny zaistniał, to jest czy władza ustrojodawcza powró-
ciła do Narodu i została przezeń zrealizowana − czy na przykład wyrażenie woli poprzez 
szczególnie wymowny wynik wyborczy, albo masowe poparcie, albo przeciwnie − obu-
rzenie wobec pewnych działań organów władzy, przekute następnie w decyzje innych 
aktorów zmiany, może być za taki moment uznane. Jak zresztą widać, poprzednie zdanie 
także zawiera wiele określeń nieostrych, skazując nas na pozostawanie w niepewności 
co do zaistnienia warunków momentu. Problem z Ackermanowską teorią momentu 
konstytucyjnego polega zatem także na tym, że ów „moment” − czas kryzysu i przewar-
tościowania, zderzenia idei konstytucyjnych, a przede wszystkim czas powszechnej 
deliberacji na temat konstytucji, czas na ekspresję woli utworzenia nowych zasad i reguł 
wspólnoty i jej ucieleśnienie − rozpoznać można właściwie tylko z zewnątrz i raczej post 
factum. Z tych także względów z dużą ostrożnością trzeba traktować próby odniesienia 
tej koncepcji to zaklasyfikowania konkretnego „tu i teraz” toczącego się procesu zmie-
rzającego do zmiany albo zakwestionowania konstytucyjnych reguł, choćby dlatego, że 
działania aktorów zmiany, w szczególności decyzje sądów konstytucyjnych przesądza-
jące znaczenie konstytucyjnych norm bywają chwiejne, a waga zagadnień i pryncypiów 
może się zmieniać.

Jeśli jednak przyjąć, że powyższe warunki, choćby w perspektywie historycznej 
da się wykrystalizować, to pozostaje problem teoretyczny, dotyczący samych podstaw 
ładu demokratycznego. Konsekwencją przyjęcia teorii momentu, w którym władza 
wraca do zbiorowego Suwerena jest także to, że w czasie poza owym momentem Naród 
władzy owej nie może sprawować. Teoria momentu niejako go tej władzy pozbawia przez 
to, że jest to czas wobec codziennej demokracji antagonistyczny26. Pojawia się więc 
problem, przenikliwe wyrażony przez S. Levinsona, że w istocie model władzy Suwe-
rena sprawowanej w momencie konstytucyjnym bezpośrednio i w pełni jest opozycyjny 
wobec władzy sprawowanej w normalnych warunkach, czyli działania i wyrażania woli 
przez obywateli tu i teraz, w każdym dniu funkcjonowania w ustroju demokratycznym.

Ta − cokolwiek kłopotliwa dla teoretyków demokracji i konstytucjonalistów − myśl 
zawarta w teorii konstytucyjnego momentu jest często dyskretnie przemilczana w deba-
tach nad warunkami zmiany, a potem funkcjonowania konstytucji. Stanowi jednak 

 24 R. E. Barnett, We the People: Each and Every One, „The Yale Law Journal” 2014, Vol. 123, No 8, 
s. 29.
 25 M. Tushnet, The New Constitutional Order, Princeton 2003, s. 16.
 26 S. Levinson, Popular Sovereignty and the United States. Constitution: Tensions in the Ackermanian 
Program, „The Yale Law Journal” 2014, Vol. 123, No 8, s. 163.
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w gruncie rzeczy fundamentalnie ważny czynnik wszelkich w tym zakresie rozważań, 
a także adekwatne tło do wszelkich mniej lub bardziej zawoalowanych obaw przed tzw. 
głosem obywateli na temat ustroju i własnego w państwie statusu. Dotyczy stosunku 
obywateli jako jednostek oraz wspólnoty politycznej do konstytucji, reguł rządzących tą 
wspólnotą, a w tej relacji traktowanie obywateli oraz ich woli jako obawy, albo mało 
istotnego wobec woli rzeczywistego ustrojodawcy czynnika, w poważnym stopniu od-
biera siłę argumentów konstytucyjnych, o mocy, znaczeniu i legitymacji konstytucji. 
W teorii Ackermana osią nie jest czas właściwy do ustanowienia zmian formalnych lub 
zmian interpretacji konstytucji, lecz danie wyrazu woli powszechnej w tym zakresie. 
Nie chodzi zatem o to, aby z jej pomocą uzasadniać jakiekolwiek zmiany, ani usprawie-
dliwiać ich kierunek (lub też dokonywać operacji odwrotnej − odmawiać konkretnym 
zmianom prawa bytu), nie jest to w tym sensie teoria projektująca, ani pozwalająca na 
ocenę słuszności albo prawowitości zmiany27. Temu mogą posłużyć inne koncepcje 
normatywne dotyczące zmian i tworzenia konstytucji, zakładające w tego rodzaju pro-
cesie jego otwartość, konsensualność, samoograniczenie twórców, abstrahowanie − 
w miarę możliwości − od bieżącej polityki i jej celów28. Tym bardziej nie może służyć 
do oceny treści owej zmiany. Koncepcja Ackermana natomiast ma u swoich podstaw 
myśl o przewartościowaniu w świadomości społecznej, które znajduje artykulację w okre-
sie prowadzącym do zmiany − przede wszystkim interpretacji − norm konstytucyjnych. 
Przewartościowanie takie zaś nie może być oceniane z punktu widzenia ich jakości, 
adekwatności ani spójności, przynajmniej w ramach tej teorii. Moment konstytucyjny 
nie prowadzi więc do powstania lepszej (jakkolwiek ten termin mógłby być rozumiany) 
konstytucji ani praktyki konstytucyjnej. Mówi jedynie o jej zmianie i − co najistotniejsze 
− o wyrażeniu woli powszechnej w tym zakresie w trakcie konfliktu i kryzysu, prowa-
dzącego do ustalenia nowej treści explicite lub nowego znaczenia w chwili, w której wola 
Suwerena staje się czymś innym niż wygodną figurą retoryczną.

 27 M.W. McConnell, op. cit., s. 143; B. Ackerman, We the People…, s. 134.
 28 Tak m.in. A. Arato, Forms of constitution making and theories of democracy, „Cardozo Law Re-
view” 1995-1996, Vol. 17, passim.
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O potrzebie badań nad pojmowaniem państwa 
w konstytucji z 1997 roku 

1. Założenia wstępne i trudności interpretacyjne

Pojęcie państwa w prawie prywatnym i międzynarodowym publicznym wydaje 
się jasne i ustalone. Państwo to po prostu jeden z wielu podmiotów w obrocie prawnym 
o wzajemnie równej pozycji. Oba byłyby jednak niczym bez prawa publicznego deter-
minującego wykonanie ich nakazów, a dla zapewnienia tego wykonania – władczość 
i istnienie czynnika organizacyjnego, zapewniającego tę władczość, pozostaje rzeczą 
zasadniczą. Samo prawo publiczne określa się zaś według kryterium utilitas, korzyści 
publicznej1. Zmusza to do poruszenia jego kontekstu społecznego, historycznego i poli-
tycznego, tym bardziej że prawo (pozytywne), a tym bardziej władza ze swej natury nie 
funkcjonują w próżni – co przyznawał nawet najbardziej reprezentatywny dla normaty-
wizmu Kelsen. Ten „kontekst” przyjęło się nazywać nauką o państwie2. Sposób postrze-
gania poszczególnych elementów tego tła „faktycznego” jest kluczowy dla skonstruowa-
nia porządku (publiczno-)prawnego, ponieważ na założeniach co do kształtu 
społeczeństwa i państwa opiera się cały system prawny. Takie wyjściowe stwierdzenia 
– noszące nazwę ustroju politycznego – przybliżają rzeczywistość, do jakiej odnoszą się 
normy. Fundamentalny dla porządku prawnego charakter tych założeń uzasadnia umiesz-
czenie teorii państwa wśród podstawowych zagadnień prawa ustrojowego, a szerzej – 
konstytucyjnego. Stwarza on też problem w określaniu państwa w prawie publicznym 
ze względu na powstające „błędne koło” państwa i prawa, jako rzeczy wzajemnie z sie-
bie wynikających – kontekst pozaprawny jest „wtłaczany” w prawo, a system prawny 
uzasadniany przez przyjmowane założenia co do kontekstu pozaprawnego. Paradoks ten 
pozwala zrozumieć, dlaczego nauka o państwie tak dalece rozwinęła się jako samodziel-
na dyscyplina i dlaczego wypracowano tak wiele różnych odpowiedzi na pytanie, czym 
jest państwo. Trzeba przy tym pamiętać o umieszczaniu konkretnych odpowiedzi w to-
warzyszącym im kontekście politycznym i historycznym – bywały one bowiem 

 1 Według rzymskiej, do dziś uznawanej definicji Ulpiana. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa, 
1999, s. 28.
 2 Por. W. Makowski, Nauka o państwie. Część pierwsza. Teoria państwa, Warszawa, 2014, s. 2, 218. 
Autor określa przedmiot nauki o państwie jako badanie „jednej z formacji życia społecznego”, a tego rodza-
ju formacja „będzie miał[a] za przedmiot porządek prawny i społeczny”. Do czynników społecznych odwo-
łuje się też będący krytykiem teorii socjologicznych Esmein w polemice z Duguit. Zob. A. Esmein, Prawo 
konstytucyjne, Warszawa, 2013, s. 28.
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uzasadnieniem podejmowanych rozstrzygnięć politycznych, jak koncepcji ludu-suwere-
na podczas Rewolucji Francuskiej czy państwa-osoby będącej ideologiczną podbudową 
zjednoczenia Niemiec w drugiej połowie XIX wieku3.

W poniższym artykule spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak te pierwotne wobec 
systemu prawnego sprawy przedstawiają się we współczesnym polskim prawie konsty-
tucyjnym, na gruncie obecnej konstytucji. W konstytucji z 1997 roku, jak i w stojącej za 
nią doktrynie trudno doszukać się sformułowanej, rozstrzygającej definicji państwa. 
Dyskusje o najważniejszych postanowieniach ustrojowych cechują się fragmentarycz-
nością i kazuistyką4, tak samo orzecznictwo sądownictwa najwyższego, co jednak oczy-
wiste, bo wynikające ze specyfiki sądownictwa jako takiego. Omawiany jest zbiór poje-
dynczych problemów, przede wszystkim mogących mieć wpływ na kształt całości 
uregulowań prawnych czy wręcz poszczególnych regulacji. Podsumowanie takich poje-
dynczo rozważanych fragmentów w jednolity, o ile to możliwe, system to przy tym 
swoista terra incognita wymagająca dużej i – jak podkreślam – niezbędnej dla pełnego 
i skutecznego funkcjonowania państwa i prawa pracy koncepcyjnej z niepewnym rezul-
tatem. Trudno z góry określić, czy wspomniane cząstki zachowają między sobą mini-
malną, niezbędną spójność konieczną do udzielenia odpowiedzi na pytanie o założenia 
dotyczące państwa. Z drugiej strony nie da się powiedzieć, że w obecnej konstytucji nie 
jest zawarta żadna koncepcja – ze względu na zaznaczaną już nieodzowność pojęcia 
państwa w prawie publicznym nigdy nie można, siłą rzeczy, pominąć pytania o państwo 
w funkcjonującym w praktyce akcie normatywnym, dlatego opracowanie tej kwestii, 
mimo powyższych wątpliwości, będzie rzeczą nadzwyczaj pożyteczną. Analiza musi, 
ze względu na takie uwarunkowania, rozpocząć się od wyodrębnienia grupy przepisów 
mogących wskazać na jakiś obraz państwa i próby dokonania z nich „wykładni” takiej 
(lub takich) koncepcji.

2. Wprowadzenie do siatki pojęciowej nauki o państwie

W nowoczesnej (XIX i XX wiek) myśli o państwie wyróżnia się dwa klasyczne 
kierunki: jeden – historycznie związany z Francją – kojarzy państwo z ludem, drugi zaś 
– o rodowodzie niemieckim – uznaje je za odrębny byt. Pierwszy z nich, określany 
w nawiązaniu do Rousseau koncepcją „suwerenności narodu”, wyrósł na gruncie Rewo-
lucji Francuskiej i „podstawienia” pod osobę obalonego, absolutnego władcy nowego 
podmiotu o suwerennej władzy – narodu (w ówczesnym nazewnictwie – ludu)5. Według 

 3 Zob. J. Trzciński, Poglądy teoretyków na pojęcie i istotę organu państwa, „Acta Universitatis Wra-
tislaviensis No 163. Prawo”, t. XXXVIII, Wrocław 1972, s. 180-181, 187.
 4 Trudno tu podać konkretne odwołanie, ponieważ jest to cecha wszystkich, jak się wydaje, opraco-
wań i komentarzy. Ze względu na bogate odwołania do literatury i orzecznictwa przykładowo zob. komen-
tarze do preambuły, r. I, art. 1 i 2, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, wyd. 2 uzupełnione, t. 1, Warszawa, 2016.
 5 W. Makowski, op. cit., s. 161-162; J. Trzciński, Poglądy teoretyków…, s. 180. Zamienność obu po-
jęć wiąże się z „rywalizacją” na przestrzeni XIX wieku we Francji terminów nation (‘naród’) i peuple 
(‘lud’) dla określenia podmiotu suwerenności. Ostatecznie, pod koniec XIX wieku przyjęto termin nation.



145

O potrzebie badań nad pojmowaniem państwa w konstytucji z 1997 roku

Rousseau naród panuje, wyrażając swą wolę w formie prawodawstwa. Woli tej nie może 
wyrażać nikt inny, gdyż wtedy nie byłaby to już wola narodu, ale tego, kto to uczynił 
– np. monarchy czy członków parlamentu. Takie myślenie dało początek systemom 
„komitetowym” jak konstytucja jakobińska z 1793 r., czy obecny system szwajcarski. 
Przyjmował on także wywodzoną od Locke’a teorię „umowy społecznej”, tj. dobrowol-
nego ograniczenia „pierwotnej wolności” członków zrzeszenia państwowego, stosowanej 
jako teoretyczne uzasadnienie istnienia władzy6. Według drugiego poglądu w obrębie 
tej teorii, kojarzonego z Monteskiuszem i wyjściowego dla późniejszego rozumienia 
parlamentaryzmu we Francji, naród, zachowując przymiot suwerenności, wykonuje 
władzę przez swoich delegatów7 – nie zastanawiano się przy tym nad teoretyczną obu-
dową tej „delegatury”, a bardziej nad sposobem funkcjonowania w konkretnym układzie 
społecznym i politycznym, dla potrzeb teoretycznych przysposabiając potem cywilno-
prawną konstrukcję pełnomocnictwa8. Pod wpływem myśli niemieckiej prawnicy okre-
su III Republiki sformalizowali przedstawicielstwo w teorię „organów narodu”, zastę-
pując niemiecką ideę państwa – ideą narodu. Uznawano ten konglomerat za zrzeszenie 
na tyle ważne i wyjątkowe, że przyznanie mu osobowości prawnej – będącej, oczywiście, 
fikcją na wzór instrumentów prawa cywilnego – jest rzeczą niezbędną i celową dla re-
alizacji interesu narodu, a jako że założona tylko dla potrzeb prawa osoba nie jest w sta-
nie działać sama – może robić to tylko poprzez swoje organy, a przede wszystkim – par-
lament (nawet wyborców traktowano jak organ, tzw. corps electoral)9. Wadą tej 
koncepcji była wbudowana w nią wewnętrzna sprzeczność: zrzeszenie „państwotwórcze” 
nominalnie zachowywało podmiotowość, jednak w praktyce niczym nie różniło się to 
od niemieckiej suwerenności państwa prócz innego nazwania suwerennego, abstrakcyj-
nego bytu. Przykładano tylko większą wagę do teoretycznego wywiedzenia faktu repre-
zentacji (pośredniej, nawet wielostopniowo, lub bezpośredniej)10. Ta konstrukcja znala-
zła później odzwierciedlenie w Konstytucji marcowej.

Niemiecka koncepcja osobowości państwa jest wywodzona z pandektystyki, a za 
jej prekursora uważa się O. Gierkego. Gierke był przedstawicielem tzw. organicystów, 
kierunku szukającego analogii między funkcjonowaniem państwa i organizmów żywych, 
niemniej położył podwaliny pod te klasyczne koncepcje niemieckie. Państwo widział on 
jako związek oparty jednocześnie „na wspólności” i „na panowaniu”, widząc w nim 
nadrzędną w stosunku do organów osobę, która wyraża swą wolę i podejmuje działania 

 6 Przy czym, jak zauważa W. Makowski, teoria umowy społecznej jest fikcją wykorzystaną dla zacho-
wania spójności określonej ideologii w określonym kontekście historycznym, a nie próbą naukowego wyja-
śnienia zjawiska władzy – i tak należy ją rozumieć. W. Makowski, op. cit., s. 72-73, 164-165.
 7 Zob. St. Estreicher, Zasada zwierzchnictwa narodu, [w:] Nasza Konstytucja. Cykl odczytów urzą-
dzonych staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12 do 25 maja 1921 r., Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa, 2012, s. 29-30.
 8 J. Trzciński, Poglądy teoretyków…, s. 181.
 9 A. Esmein uważał wręcz państwo „z definicji” za abstrakcję powołaną do życia umysłem ludzkim 
– „jak pojęcia moralności i ojczyzny”. Wprost też używa pojęcia „idei ojczyzny” i „uosobienia prawnego 
narodu” co już bez wątpienia można odnieść do myśli niemieckiej. A. Esmein, op. cit., s. 2-3, 28-29, 273; 
J. Trzciński, Poglądy teoretyków…, s. 183.
 10 Zob. A. Esmein, op. cit., s. 307-308, 317, 401-404, 422.
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przez swe organy (np. wyborców) dla dobra osoby-całości, a mechanizm ten jest przed-
miotem prawa11. W klasycznych koncepcjach „suwerenności (lub osobowości) państwa” 
naród, mimo że jest czynnikiem niezbędnym do zaistnienia państwa, nie ma w tym 
państwie żadnej samodzielnej pozycji. Inaczej niż w koncepcjach francuskich jedynym 
podmiotem suwerenności jest samo państwo, naród zaś jako niebędący podmiotem pra-
wa nie ma własnej woli, obowiązków, ani praw. Tworzy to zabawną sytuację, gdzie de-
putowani od momentu ważnego wyboru czerpią swą władzę bezpośrednio z konstytucji, 
pozostając bez związku z wyborcami, którzy „spełnili” już swoją rolę jako organ państwa 
ich wybierający, a reprezentantami w ścisłym znaczeniu są deputowani landów, które 
w odróżnieniu od narodu są podmiotami prawa (publicznego). Teorię suwerenności 
państwa traktowano jako kompromisowe wyjście z konfliktu między suwerennością 
monarchy i narodu, była ona także ideologiczną podbudową programu zjednoczeniowe-
go Bismarcka – państwo jako suwerenna osoba prawna miało być gwarantem jedności 
Niemiec12. W osobowości państwa nawiązano do heglowskiego idealizmu, czyniąc 
z państwa-osoby taki właśnie „idealny” byt. Koncepcja ta wprowadziła także rozróżnie-
nie na organ i jego piastuna (człowieka) oraz analogiczną do prawa cywilnego konstata-
cję, że za czynności prawne organu odpowiedzialność ponosi osoba prawna – czyli 
państwo13.

Wśród teoretyków niemieckich warto osobno omówić poglądy G. Jellinka, który 
prezentował „podwójne” spojrzenie na państwo. Z jednej strony pozostawał on w kla-
sycznym nurcie myśli niemieckiej, mówiąc o państwie jako szczególnym podmiocie 
(osobie) prawa wyróżniającym się wyłącznością władzy panującej – uznając państwo za 
jeden z wielu podmiotów prawa publicznego, przyjmował także możliwość posiadania 
praw podmiotowych przez obywateli jako inne podmioty. Niezależnie wypracował trój-
elementową definicję państwa nawiązującą do nauk empirycznych – w tym ujęciu na 
państwo składało się terytorium, ludność i suwerenna władza pełniąca funkcję spajają-
cą14. Na uwagę zasługuje także teoria A. Hauriou, który wywodzi realność państwa 
z psychologicznego zjawiska jedności wspólnoty narodu (oryg. colletcivité nationale 
unifiée). Właściwie powiela on dwutorowość prawno-socjologicznego spojrzenia Jellin-
ka i formułuje podobną definicję „empiryczną”, wymieniając jako elementy konstytu-
ujące państwo ludność, terytorium, porządek społeczny i polityczny oraz pilnującą go 
władzę wyposażoną w środki przymusu15. Państwo przypisuje on jednak do szerszej 
kategorii instytucji mających pierwotny charakter wobec prawa. Instytucja, według tej 
koncepcji, to byt powstający wskutek zespolenia ludzi wokół wspólnej idei pod władzą 

 11 J. Piłsudski, opierając się na osobistym doświadczeniu, trafnie podsumował tę koncepcję, mówiąc, 
że w Niemczech „każdy urzęduje” niezależnie od tego, czy jest np. więźniem czy jego strażnikiem. J. Pił-
sudski, Psychologia więźnia, [w:] Józef Piłsudski. Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogło-
szonych, t. VIII, red. K. Świtalski, Warszawa, 1990, s. 185-186; W. Makowski, op. cit., s. 94; J. Trzciński, 
Poglądy teoretyków…, s. 189.
 12 J. Trzciński, Poglądy teoretyków…, s. 187-89; idem, Z zagadnień współczesnej teorii osobowości 
prawnej państwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 125. Prawo”, t. XXXII, Wrocław, 1970, s. 191-192.
 13 J. Trzciński, Poglądy teoretyków…, s. 188-189.
 14 W. Makowski, op. cit., s. 92-93; J. Trzciński, Poglądy teoretyków…, s. 192.
 15 J. Trzciński, Z zagadnień współczesnej teorii…, s. 194-195.
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mającą charakter służebny względem tej idei – co jest niezbędne, gdyż zespolenie bez 
indywidualnej energii i kierownictwa ma szansę realizacji tylko jako inicjatywa nega-
tywna, tj. przeciw czemuś. Instytucja, jako zupełnie swoisty fenomen, istnieje tutaj 
niezależnie od poszczególnych tworzących ją elementów. W konkluzjach teoria Hauriou 
zbliża się do myśli niemieckiej16.

Osobną pozycję zdobyła sobie normatywistyczna teoria H. Kelsena. Wychodząc 
z Kantowskiego rozróżnienia między bytem a powinnością i traktując je jako niezależne 
kategorie pojęciowe, sprowadził on wszelkie zagadnienia prawne do „powinności”, 
z czego uczynił osobną naukę. Do tej kategorii zaliczył również państwo, definiując je 
po prostu jako „porządek prawny”, a działania podejmowane w ramach państwa trakto-
wał jako funkcję norm prawnych – terytorium to jest obszar obowiązywania prawa, 
władza to tylko fakt (moc) obowiązywania normy prawnej, norma przedmiotowa zastę-
puje zaś używane w innych koncepcjach pojęcia osobowości i organu17. Sprowadzenie 
zagadnienia państwa do − jak określa w swym podręczniku W. Makowski − „norma-
tywnej formuły” wskazuje się jako największą zaletę i słabość tej teorii. „Czystości” 
metodologicznej towarzyszy bowiem – uznawane w myśl logiki kantyzmu za cel – ode-
rwanie od rzeczywistości, szczególnie jaskrawe wobec uznawania przez Kelsena za 
przedmiot swej „nauki” wyłącznie prawa pozytywnego, czyli stanowionego wolną de-
cyzją ludzką, a to wywraca forsowany przezeń kategorialny dualizm. Wprowadza bowiem 
do sfery powinności czynnik ze świata rzeczywistego, którego odseparowanie jest 
podstawowym założeniem „rozumu praktycznego” w myśli Kanta. Nieprzydatność dla 
uzasadnienia kluczowego dla prawa publicznego zjawiska władzy uczyniła normatywizm, 
używając słów W. Makowskiego, interesującym, acz jałowym ćwiczeniem logicznym. 
Nie przeszkodziło to jednak popularności teorii Kelsena nazywanej „rewolucją naukową” 
w postrzeganiu prawa i atrakcyjnej ze względu na jednolitość metody18.

Trzeci nurt stanowią rozwinięte w XX wieku tzw. koncepcje socjologiczne, wśród 
których za najważniejsze uchodzą oparta na socjologii pozytywnej koncepcja L. Dugu-
it i odwołująca się do psychologii teoria L. Petrażyckiego. Tworzą one własną termino-
logię i metodę niezależną od innych, przytoczonych wyżej koncepcji takich jak norma-
tywizm czy organicyzm. Według Duguit człowiek, ze względu na swą społeczną naturę, 
funkcjonuje w licznych wspólnotach służących zaspokojeniu potrzeb jego i innych. 
Najbardziej uniwersalną spośród tych wspólnot i spajającą je w jedno jest naród, w któ-
rym przejawia się zjawisko państwa. Państwo postrzega on jako fakt społeczny, na 
który składa się istnienie rządzących wyposażonych w siłę przymusu i podlegających 
ich władzy rządzonych. Władza ta jest ograniczona z jednej strony przez terytorium, 
z drugiej przez normę społeczną i swój służebny charakter wobec społeczności – co 
wywodzi on z postrzegania społeczeństwa jako konsekwencji wzajemnych zależności 
między ludźmi. Za wyjściowe wartości społeczne, będące źródłem dla normy społecznej, 
uznaje on solidaryzm i podział pracy19. Odmienne spojrzenie przyjmuje Petrażycki, 

 16 W. Makowski, op. cit., s. 76-77, 100-101.
 17 Por. J. Trzciński, Poglądy teoretyków…, s. 193.
 18 Por. W. Makowski, op. cit., s. 96-100.
 19 Zob. ibidem, s. 94-95, 153-154; J. Trzciński, Poglądy teoretyków…, s. 184-185.
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którego teoria państwa jest rozwinięciem jego całościowego spojrzenia na prawo. Prawo, 
w jego ujęciu, jest po prostu zjawiskiem psychicznym, dwustronnym przypisaniem 
obowiązków i roszczeń przez ludzi często określanym jako emocja czy „poczucie”. Taką 
„projekcją” psychiczną jest także władza, której uzasadnieniem jest służba publiczna, 
„troska o dobro powszechne”. Państwo jest grupą społeczną złączoną wspólnością wła-
dzy i wewnętrzną solidarnością. Wszystko to sprowadzone jest do jednej kategorii 
przeżyć psychicznych20.

Ten krótki przegląd ważniejszych koncepcji państwa będzie pomocny w dalszych 
rozważaniach jako punkt odniesienia dla dyskusji naturalnie zakorzenionej w mental-
ności i pojęciach naszej, konkretnej kultury prawnej.

3. Podstawowe regulacje ustrojowe obecnej konstytucji

Oczywistym początkiem będzie sięgnięcie po treść preambuły i najogólniejszych 
przepisów ustrojowych rozdziału I jako podstawowych założeń dla porządku prawnego. 
Wśród uregulowań ustrojowych – ze względu na swój przedmiot regulacji – najbardziej 
znaczącymi elementami wydają się art. 1, 2, 4, tytuł rozdziału I i część preambuły. Był-
bym przy tym ostrożny w rozpatrywaniu pojedynczych przepisów z dalszych rozdziałów 
konstytucji ze względu na wąskie zakresy regulacji, dotyczące określonych urządzeń 
państwa oraz różnicę w trybie zmiany, która pozwala w prosty sposób wyróżnić kate-
gorię przepisów ustrojowych, obwarowanych bardziej rygorystycznym trybem zmiany 
i przepisów technicznych. Niemniej, jak zobaczymy choćby na przykładzie problematy-
ki referendum, analiza takiego praktycznego, szczegółowego „kontekstu” ma swoje 
znaczenie. Najwięcej odniesień do problematyki „państwotwórczej” znajduje się przy 
tym w rozważaniach wokół art. 1 i tytułu całego rozdziału – co przesądza o pierwszym 
przedmiocie zainteresowania.

Jak pisze St. Gebethner, tytuł rozdziału I okazał się mieć większe znaczenie, niż 
początkowo przypuszczano, gdy zdecydowano się nań jako bardziej odpowiadający osta-
tecznej treści rozdziału niż poprzednie „Podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”21. 
Wskazuje się, że jest to „wyraz świadomie nakreślonej […] wizji państwa i społeczeństwa”22, 
„pojęcie materialne” niebędące określeniem „aksjologicznie neutralnym”23. Ocenę zna-
czenia tytułu „Rzeczpospolita” można usystematyzować w dwie refleksje. Po pierwsze, 
przywołuje on nieprzerwaną od 1000 lat polską tradycję państwową – co ze względu na 
koleje historyczne nie może odnosić się do czynnika organizacyjnego, a raczej do tożsa-
mościowego. Rzeczpospolita pozostaje nadto tradycyjną nazwą suwerennych form polskiej 

 20 Zob. W. Makowski, op. cit., s. 95-96, 154-158.
 21 St. Gebethner, Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku, 
[w:] E. Zwierzchowski (red.), Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP. Materiały Ogólno-
polskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Wisła, 3-5 czerwca 1999 roku), Katowice 2000, 
s. 13, 26.
 22 Ibidem, s. 14.
 23 L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 50-51; St. Gebethner, op. cit., s. 22.
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państwowości24. Nazwa ta nadaje tym samym swemu desygnatowi konkretną cechę – 
realizacji aspiracji politycznych historycznego (nie etnicznego) narodu polskiego. Nie 
poruszam jeszcze kwestii definicji samego „narodu”, zwracając tylko uwagę na fakt 
umocowania jego i państwa w kontekście historyczno-społecznym – co przywodzi na 
myśl uwagę Esmeina o ponadpokoleniowym trwaniu narodu i uosabiającego go państwa25 
oraz założenia teorii instytucji. Po drugie, wskazuje się na rozstrzygającą rolę terminu 
„Rzeczpospolita” dla kształtu ideowego swego desygnatu26. Po pierwsze, ma wskazywać 
na odrzucenie tzw. „wartości republikańskich” w wersji francuskiej i „absolutystycznej” 
suwerenności ludu à la Rousseau przy jednoczesnym utrzymaniu republikańskiej formy 
państwa (choć co do tego drugiego pozostają spore rozbieżności)27. Po drugie, ma for-
mułować specyficzną wizję państwa i stojący za nią katalog wartości – rozwinięty potem 
głównie w art. 1. Wśród tych wartości na pierwszym planie znajduje się wywodzona 
z aksjologii rzymskiej i przedrozbiorowej oraz znajdująca oparcie we wspomnianym 
art. 1 idea państwa jako ‘rzeczy wspólnej’28. Świadomie użyłem tutaj terminu „desygnat”, 
ponieważ istnieje niejednolitość w przypisywaniu nazwy Rzeczpospolita Polska. Jed-
na propozycja nie czyni różnicy między tym pojęciem, a pojęciem państwa29. Druga – 
mówi o Rzeczypospolitej jako wspólnocie, a o „państwie” jako „władzy publicznej”, 
czyli aparacie władzy30. Na rzecz pierwszej opcji wydaje się rozstrzygać art. 2 ujęty 
w identyczną co art. 1 formę definicji równościowej „Rzeczpospolita Polska jest” – wła-
śnie państwem, dodatkowo określonym kilkoma dopełnieniami. Przyjęcie drugiego 
założenia pozwoliłoby wyklarować sprzeczne (jak zobaczymy jeszcze) koncepcje – po-
zostające w nurcie socjologicznym art. 1 i preambułę z większością konstytucji mówią-
cą o państwie niemal wyłącznie w kontekście konkretnych działań władczych i dotyczą-
cych ich „norm instrukcyjnych”, co sugeruje jakąś formę teorii osobowości31. W obu 
przypadkach samo „państwo” pozostaje terminem niezdefiniowanym, a tylko trochę 
określonym przez pewne cechy – co przywodzi na myśl pozycję weksla w prawie 

 24 Por. A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, Republikańska forma państwa w ujęciu Konstytucji RP, 
[w:] „Państwo i Prawo”, 1999, nr 8, s. 45-46, 48-49, 52. Zwraca się przy tym uwagę na historyczną analogię 
do podobnego brzmienia tego tytułu w konstytucjach międzywojennych – i mimo że w każdej z nich miał 
on inny wyraz ideowy więc trudno mówić tu o jednej „tradycji ustrojowej”, to uwaga ta jest świadectwem, 
że odwoływanie się do historii nie było obce twórcom konstytucji i nie jest obce doktrynie, co uprawnia do 
ostrożnego stosowania wykładni historycznej. Zob. St. Gebethner, op. cit., s. 15-16 i przytaczane tam poglą-
dy. Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa, 2012, s. 11.
 25 A. Esmein, op. cit., s. 3. Por. B. Banaszak, op. cit., s. 6.
 26 St. Gebethner, op. cit., s. 22.
 27 W. Sokolewicz, M. Zubik, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 56-57; A. Ławniczak, M. Master-
nak-Kubiak, op. cit., s. 40.
 28 A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 40, 46, 50; W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 57.
 29 A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 48, 50-51. Wprawdzie autorzy (Republikańska 
forma..., s. 50-51) piszą o „określonych przypadkach” użycia terminu „państwo” jako aparatu państwowe-
go, to jednak już w następnym zdaniu stwierdzają, że „stanowi ona [Rzeczpospolita] zorganizowane pań-
stwo obywatelskie”. Także W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 56.
 30 St. Gebethner, op. cit., s. 20-21, 23; Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 73.
 31 Por. A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 51-52.
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cywilnym32 i – znowu – prowadzi do nurtu socjologicznego traktującego państwo jako 
fakt zastany.

Dyskusja o państwie jest ogniskowana najczęściej wokół analizy art. 1 Konstytucji. 
Jest on nazywany „konstytucyjną charakterystyką państwa”33, „[zmuszeniem do] rewizji 
dotychczasowych (tj. sprzed 1997) poglądów, wedle których proklamowanie […] demo-
kratycznego państwa prawnego […] stanowi kościec […] przemian w transformacji ustro-
jowej”34 oraz „[niemającym] precedensów w konstytucjonalizmie państw demokratycz-
nych”35. Autorzy popularnego, pięciotomowego komentarza do konstytucji zaznaczają, że 
dobrem wspólnym „nie jest samo państwo, ale państwo odpowiadające konstytucyjnej 
charakterystyce, a co najmniej zmierzające do tego”36. Panuje zgoda, że przepis ten jest 
nieodłączną częścią definicji państwa37, a zważając na, jak zobaczymy, nieliczne i niesfor-
mułowane wprost odniesienia do konstytucyjnego pojmowania państwa w kontekście 
innych postanowień, można powiedzieć, że częścią niemal wyłączną. Mimo że państwo 
definiowane jest w tym przepisie jako dobro wspólne, trudno „wyizolować” z doktryny 
sposób rozumienia samego dobra wspólnego. Przy określaniu tego pojęcia najczęściej 
wypowiada się innymi słowami to samo zdanie z art. 1 lub powołuje na inne przepisy 
(jak np. art. 2), przy których z kolei zawiera się odwołania do art. 1, tworząc paradoks 
idem per idem38. Powołuje się także na wcześniejsze – często wzajemnie sprzeczne jak 
liberalizm i komunitaryzm – koncepcje odnoszące się do tego pojęcia, acz główne nawią-
zania stanowią konstytucja z 1935 roku i społeczna nauka Kościoła39, przy czym tę drugą 
trudno jest jednak odnosić do kształtu państwa, gdyż „programowo”, ze względu na 
uniwersalizm swego przesłania, odcina się ona od formułowania koncepcji ustrojowych, 
a ogranicza do wskazywania wartości, które powinny być realizowane w życiu publicz-
nym40. Można jednak wyróżnić powtarzające się w kontekście zasady dobra wspólnego 
cechy i stwierdzenia. Mówi się więc o traktowaniu państwa jako wspólnoty obywatelskiej, 
a nie zespołu organów (aparatu), powszechnym charakterze uczestnictwa w tej wspólno-
cie (art. 1 KRP: „… wszystkich obywateli”), zakazie postrzegania państwa przez pryzmat 
partykularnych interesów jakiejkolwiek grupy czy jednostki41, relacji wobec zasad 

 32 Tj. określenie co musi nastąpić, żeby coś było uznawane za weksel, ale bez definiowania czym we-
ksel jest. Sugeruje to również uwaga komentatorów art. 1 KRP o „państwie zdefiniowanym przez całokształt 
przepisów konstytucji”. Por. W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 65.
 33 Ibidem, s. 58.
 34 „Umieszczenie tego przepisu otwierającego cały rozdział pierwszy zmusza do rewizji dotychczaso-
wych poglądów, wedle których proklamowanie demokratycznego państwa prawnego – w miejsce poprzed-
niego określenia Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem socjalistycznym – stanowi kościec radykal-
nych konstytucyjnych przemian...” St. Gebethner, op. cit., s. 24.
 35 W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 54.
 36 Ibidem, s. 58.
 37 Ibidem.
 38 Por. ibidem, s. 57-60, 73, 107.
 39 Ibidem, s. 65-68; St. Gebethner, op. cit., s. 26.
 40 Zob. Benedykt XVI, Encyklika Spesalvi do biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych 
i do wszystkich wiernych świeckich o nadziei chrześcijańskiej, ak. 24 i 25.
 41 W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 62.
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pomocniczości42 oraz pluralizmu politycznego i społecznego jako warunków rozumianej 
jako powszechna (należąca do każdego res publica, czyli rzeczpospolita), konstytucyjnej 
„wspólności”43 oraz o koncepcji „społeczeństwa obywatelskiego”. Głównym elementem 
spornym jest przy tym stosunek konstytucyjnego „dobra wspólnego” do interesów in-
dywidualnych, a co za tym, ze względu na terminologię konstytucyjną, idzie – relacji 
państwo-jednostka. Można tu spotkać cały wachlarz wzajemnie sprzecznych ujęć, z cze-
go każde przedstawia odniesienia do wypowiedzi doktryny44. Osią sporu jest stosunek 
do rozwiązań konstytucji z 1935 roku akcentujących nadrzędność państwa w systemie 
społecznym oraz obawy przed umacnianiem jego pozycji w obecnym ustroju – tak też, 
chęcią odcięcia się, argumentowano zmianę szyku słów w art. 1 względem oryginału, 
tworząc sytuację „dwoistego” odwołania-nieodwołania do „tamtego” art. 145. Stoję jednak 
na stanowisku, że są to obawy bezpodstawne, a nieporozumienie wynikło z nieformu-
łowanego wprost zakresu recepcji pierwotnych rozwiązań. Rzeczywista różnica wobec 
Konstytucji kwietniowej leży bowiem w pozycji państwa w rzeczywistości społecznej: 
w rozwiązaniach przedwojennych państwo miało być wspólnotą nadrzędną i obejmują-
cą wszystkie inne, podczas gdy w obecnych pierwszą i najważniejszą, ale jednak jedną 
z wielu – wspólnot i jednostek – mających swoją pozycję i prawa46. Różnica dotyczy 
zatem dalszych zasad konstytucyjnych, a nie tego konkretnie zdania z art. 1 (art. 1 zd. 1 
w ustawie zasadniczej z 1935 r.). Koncepcja państwa jako dobra wspólnego, na której 
oparto różne rozwiązania co do roli państwa, pozostaje więc w obu aktach tożsama47. 
W braku skrystalizowanych we współczesnej nauce prawa konstytucyjnego poglądów 
uprawnia to do wspomożenia się wykładnią historyczną, acz tylko w tak wydzielonym 

 42 Odwołując się do encykliki Piusa XI Quadragessimo anno, zasadę pomocniczości rozumie się jako 
zakaz ingerencji władzy w te sprawy życia publicznego, dla których nie ma potrzeby koordynowania ich na 
wyższym, bardziej scentralizowanym szczeblu. Jest to uzupełniane postulatem poszanowania „oddolnej” 
struktury państwa, gdzie obywatele nie są prostymi wykonawcami nakazów władzy centralnej, ale mają 
pozycję podmiotową w procesie rządzenia. Zob. K. A. Strzępek, Znaczenie prawne wstępu do Konstytucji 
RP z 1997 roku, Warszawa, 2013, s. 85-87.
 43 Ibidem, s. 57, 59-60; A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 40, 50.
 44 Co ciekawe, tylko wersje bliższe komunitaryzmowi powołują się na orzecznictwo TK. Zob. W. So-
kolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 59, 65, 69-71.
 45 St. Gebethner, op. cit., s. 25-27, 36; W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 64-65, 81.
 46 Świadczy o tym szereg zasad „uzupełniających” jak proporcjonalność w ograniczeniach praw in-
nych podmiotów, bezwzględny prymat godności, doktryna „rdzenia” praw i wolności, pluralizm polityczny 
art. 11, zasada pomocniczości, prawa rodziny z art. 18, 48, 53 ust. 3, czy szerokie koncesje na rzecz samo-
rządów – z drugiej strony wysoko postawiony przepis mówi o „unitarności” państwa, a więc wprost zaka-
zuje federalizacji i korporacjonizmu, a TK w odwołaniach do art. 1 podkreśla prymat dobra wspólnego 
w konflikcie z dobrami jednostkowymi. Przykładem nadrzędności w Konstytucji kwietniowej jest z góry 
ograniczony zakres praw jednostki (na rzecz dobra wspólnego) czy uprzywilejowanie jednostek angażują-
cych się i zasłużonych dla państwa. O Konstytucji kwietniowej i pozycji państwa przystępnie pisze W. Ko-
marnicki. Zob. idem, Uwagi prawnicze o projekcie nowej Konstytucji polskiej. Referat wygłoszony na posie-
dzeniu Komisji Konstytucyjnej Senatu w dniu 13 grudnia 1934 r., [w:] Wacław Komarnicki. O ustroju 
państwa i konstytucji, opr. St. Kilian, Warszawa, 2000, s. 203-204; St. Car, Zasady nowej konstytucji. Prze-
mówienie wygłoszone na posiedzeniu plenarnym klubu BBWR dn. 14 grudnia 1933 r., opr. J. Majchrowski, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1996, s. 150. Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 62, 72-75.
 47 Por: St. Car, op. cit., s. 152; Szerzej zob. W. Makowski, op. cit., s. 218-219; Stanowiska członków 
Komisji Konstytucyjnej wobec art. 1 Konstytucji kwietniowej i KRP, zob. St. Gebethner, op. cit., s. 25-27.
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zakresie podobieństwa, tj. co znaczy stwierdzenie, że państwo jest dobrem wspólnym. 
W. Makowski, główny ideolog Konstytucji kwietniowej, wyjaśnia pojęcie dobra wspól-
nego w sposób następujący: „[…] rozwój życia społecznego doszedłszy do takiego stop-
nia, kiedy dalsze utrzymanie i doskonalenie porządku prawnego i społecznego wymaga 
powszechnego zrzeszenia i zorganizowanego współdziałania, tworzy takie zrzeszenie 
nazywane państwem. […] państwo jako zrzeszenie w szczególności, jest formą zorgani-
zowanego współdziałania. Z jednej strony polega ono na czynnym uczestnictwie oby-
wateli, czynnym zespoleniu obywatelskim w solidarnej współpracy w zakresie zadań 
państwa – z drugiej zaś umożliwia ono to współdziałanie obywatelskie, stanowiąc orga-
nizację opartą na zasadach podziału pracy i połączoną organizacyjnym kierownictwem. 
Ta właśnie organizacja solidarnego współdziałania obywatelskiego jest istotą zrzeszenia 
państwowego. […] Państwo […] jest tworem ludzkim polegającym na zespoleniu ludzi 
we współpracy dla ich społecznego dobra”48.

Uzupełnieniem „charakterystyki” z art. 1 KRP jest art. 4 określający dzierżyciela 
władzy suwerennej. Należy ona do „Narodu” rozumianego w myśl preambuły i art. 1 
jako zbiorowość obywateli (tzw. naród polityczny). Treść tego przepisu jest identyczna 
z art. 2 zd. 1 Konstytucji marcowej, identyczne jest też rozumienie pojęcia „Narodu”49. 
Koncepcję narodu, jako tylko politycznego konstruktu w rozumieniu francuskim pod-
waża jednak szereg szczegółowych uregulowań50 – art. 6 mówiący o „tożsamości naro-
du polskiego”, „narodowym dziedzictwie kulturalnym” i „Polakach za granicą”, prze-
mieszanie odniesień kulturowo-historycznych z „polityczną” definicją w preambule, 
a pośrednio – oparcie obywatelstwa polskiego na ius sanguinis sugerujące, że powiąza-
nia osobiste pozostają ważniejszym elementem niż proste, prawne przypisanie do dane-
go terytorium odeń niezależne. Doraźnymi próbami rozwiązania tego paradoksu są 
pomysły, by rozumieć „naród polski” z art. 6 inaczej niż „Naród” w znaczeniu ustrojowym 
z preambuły i art. 451. Trudno jednak w kontekście sformułowań preambuły o „chrześci-
jańskim dziedzictwie Narodu [!]” i innych jej odniesień „wyciągać” z niej tylko jeden 
element i przyjąć ten kierunek wykładni za zamykający dyskusję. Bardziej konsekwent-
ną i spójną wobec wskazywanych poprzednio (art. 1) nawiązań „socjologicznych” próbą 
wydaje się propozycja P. Sarneckiego, by uznać naród, tak przez duże, jak i małe „n”, za 
pojęcie pozaprawne, „gdyż [w przeciwnym razie] oznaczałoby to przyznanie Konstytu-
cji pozycji zwierzchniej nad narodem”52. Taki sam problem powstał na gruncie pream-
buły i art. 2 Konstytucji marcowej. M. Szerer wskazywał, że „państwo polskie nie jest 

 48 Mimo deklarowanego dystansu, nie różni się to od cząstkowych wypowiedzi współczesnej doktry-
ny. W tym samym duchu piszą W. Sokolewicz i M. Zubik: „[…] jest to więc państwo wszystkich obywateli 
zbudowane na ich wspólnocie opartej na pewnym typie więzi politycznej, «państwotwórczej». Doktryna 
i orzecznictwo odczytały w art. 1 świadomie nakreśloną […] wizję państwa jako zbiorowości «wspólnoty» 
obywateli tworzących państwo będące ich organizacją powszechną, ale również za nie odpowiedzialną”. 
W. Makowski, op. cit., s. 218, 220; W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 57. Por. np. A. Ławniczak, M. Ma-
sternak-Kubiak, op. cit., s. 50; W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 74-75.
 49 K. Działocha, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 198.
 50 Por. B. Banaszak, op. cit., s. 242-244.
 51 Ibidem, s. 198-200.
 52 Ibidem, s. 199.
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państwem wielonarodowym […] Tym określeniem […] różne narody […] równoważą się 
co do wpływu […] na kształtowanie się całości zbiorowej”. Tak z pewnością i wtedy, 
i teraz nie jest, na poziomie normatywnym świadczą o tym liczne odniesienia w tekście 
konstytucji do polskiej tradycji państwowej i narodowej. Trafna jest uwaga tego autora, 
że przy bezwzględnym obstawaniu przy koncepcji narodu politycznego byłoby zbędne 
szczególne gwarantowanie praw mniejszości narodowych w dalszej części ustawy za-
sadniczej53. Podobna w czasach Konstytucji marcowej była propozycja rozwiązania tego 
strukturalnego, jak pisano, „nonsensu” – tj. uznania, że na potrzeby ustrojowe chodzi 
o wszystkich obywateli, niejako pomijając w znaczeniu prawnym te części konstytucji, 
które mówiły o narodzie – polskim. Na tle przejętego (chcąc nie chcąc) z Konstytucji 
kwietniowej art. 1 sprzeczność staje się jeszcze bardziej jaskrawa. Konstytucja kwiet-
niowa, stojąca na stanowisku supremacji państwa, „przerzucała” wszystkie kwestie 
„tożsamościowe” z narodu na państwo-dobro wspólne, co w tym zakresie zgadza się 
z przytaczanymi, współczesnymi komentarzami do pojęcia „Rzeczypospolitej” oraz 
wyrażonej w zasadzie dobra wspólnego służebnej roli państwa względem wspólnoty je 
tworzącej. Rola samego art. 2 Konstytucji marcowej jest zaś klasycznym wyrazem fran-
cuskiej koncepcji „organów narodu” z tamtego okresu54. Oczywiste i świadome nawią-
zanie mogłoby sugerować podobne intencje ustrojodawcy, jednakże jest to koncepcja 
sprzeczna i z treścią art. 1 KRP, i z ust. 2 samego art. 4, mówiącym o „wykonywaniu 
[…] władzy [przez przedstawicieli lub] bezpośrednio”. Mimo „cichego” przyznania 
pierwszeństwa formie przedstawicielskiej, przez sam fakt dodania wykluczałoby to, 
przynajmniej na papierze, wszelkie teorie organicystyczne. Specyfika szczegółowych 
regulacji dotyczących referendum jest – jednak – niespójna z treścią art. 4 ust. 2, gdyż za-
wsze pozostawia ostateczną decyzję organom przedstawicielskim, ale też nie zamyka 
drogi do zmiany tego stanu rzeczy w przyszłości55. Nie podejmując się w tej pracy roz-
wikłania zaznaczanych sprzeczności, należy zauważyć, że art. 4 nie jest – w najgorszym 
razie – zupełnie pozbawiony treści: określenie, i to dwukrotne, bo także w preambule, 
narodu jako samodzielnego podmiotu podejmującego działania ustrojodawcze przecina 
wszelkie odniesienia do niemieckich koncepcji suwerenności państwa, jako w oczywisty 
sposób sprzecznych.

Paradoksalnie, art. 2, prawny spiritus movens transformacji ustrojowej, czego ślad 
pozostał w niezmiernie rozbudowanej doktrynie, nie jest wiązany z koncepcją państwa, 
a jeżeli pojawiają się na jego marginesie takie uwagi, to przedstawiane są w mocno cha-
otyczny i niespójny sposób. Przyjmuje się, trochę na przekór, niemożliwość sformułowa-
nia „uniwersalnej definicji modelu państwa”, by następnie przedstawić dwuelementową, 

 53 M. Szerer, Pojęcie Narodu w Konstytucji z 17 marca, [w:] W. L. Jaworski (red.), Ankieta o Konsty-
tucji z 17 marca 1921, Warszawa, 2014, s. 66-68, 72-73.
 54 „Nikt (mówiłoby to) kto wykonywa władzę, nie dzierży jej z własnego prawa”. Ibidem, s. 68. Por. 
K. Działocha, op. cit., s. 209-211; St. Estreicher, op. cit., s. 39-43, 48-49.
 55 Zob. B. Banaszak, op. cit., s. 726-727; 1121-1122; A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Refe-
rendum ogólnokrajowe w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 
2016, s. 137. Te same zarzuty faktycznego monopolu organów przedstawicielskich formułowano względem 
pierwowzoru z Konstytucji marcowej. Zob. St. Estreicher, op. cit., s. 42, 44.
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„minimalną” charakterystykę „twardego trzonu koncepcji państwa i prawa”: godności 
jednostki oraz „umowy społecznej […] między tak scharakteryzowanymi jednostkami 
a władzą publiczną”, a także określić art. 2 mianem „wizji państwa idealnego”56. Propo-
nuje się również – w kontekście realizacji zasady sprawiedliwości społecznej wiązanej 
zresztą z treścią art. 1 – określenie „państwa” jako „wszystkich organów państwowych 
niezależnie od […] klasyfikacji”57 co jest sprzeczne zarówno z rozważaniami wokół art. 1, 
jak i 4. Gros komentowanego artykułu stanowią odniesienia do samego porządku praw-
nego, struktury władzy i ich funkcjonowania, niejako w oderwaniu od problematyki 
państwowości, co przywodziłoby na myśl postrzeganie państwa w kategoriach normaty-
wistycznych58. W celu usystematyzowania tak pofragmentowanych rozważań współcze-
snych oprę się tu na wypowiedziach W. L. Jaworskiego, spójnie i przystępnie przedsta-
wiającego zarówno nurt normatywistyczny, jak i problemy, które współczesna doktryna, 
omawiając art. 2 KRP, próbuje ujmować jako „klauzulę generalną o niedookreślonej 
treści”, „samodzielny zbiór wartości” czy „pozytywizację norm prawnonaturalnych”59. 
Pisze on, omawiając własny projekt konstytucji: „[…] konstytucja, jak każda ustawa, 
zawierać ma tylko normy. Przez normę rozumiemy zaś połączenie dwóch zdań, określa-
jących pewne sytuacje za pomocą przymusu. […] Konsekwentnie z tym stanowiskiem, 
projekt patrzy na państwo jako na porządek prawny ujęty w całość. Jest to jednak defini-
cja, a jako taka może być tylko częścią składową jakiejś normy. Z tego powodu prawnika 
interesuje tylko urzeczywistnienie tego porządku prawnego […] Norma nie jest bytem 
dającym się ująć zmysłami, ale […] tworem idealnym […] a ostatni punkt tego procesu, 
który byśmy obrazowo nazwali przemienieniem normy w fakt, nie należy już do prawa, 
bo nie jest normą.[…] W tak ujętym porządku prawnym brakuje, jak trafnie mówi Kelsen, 
dwóch członów: najwyższego i ostatniego. Brakuje najwyższego, bo konstytucja, jeżeli 
nie ma wyjść poza prawo pozytywne, nie może podawać żadnej hipotezy o źródle wszyst-
kich norm […]. Brakuje także ostatniego członu, to jest owego faktu […]. Nie potrzeba 
wykazywać, że samym przymusem nie utrzyma się ważności porządku prawnego, ale 
takie elementy jak miłość lub obawa nie należą do prawa. […] Ponieważ w konstytucji, 
jak w każdej ustawie jest miejsce tylko dla norm prawnych, więc byłby uzasadniony 
zarzut, że wprowadzając postanowienie, iż Prezydent Rzeczypospolitej ma wykonywać 
swą władzę wedle zasad moralności Chrystusowej [i żadną normą nie może być w tym 
ograniczonym – przyp. mój], wprowadzamy postanowienie niebędące normą prawną, 
a więc jesteśmy w sprzeczności […]. Zdajemy sobie sprawę, że postanowienie to wywo-
ła ataki ze strony wszystkich tych, którzy nie uznają moralności absolutnej. Na to nie ma 
rady, bo w tym ścierają się dwa różne poglądy na świat. Jeden widzi punkt oparcia 
wszystkich norm w volonté générale, drugi znajduje oparcie w moralności absolutnej. 
Pierwszy pogląd […] jest wszystkim innym raczej niż oparciem, bo jest żywiołem […] 
dającym możność urzeczywistnienia się wszystkim nienawiściom i wszystkim miłościom. 

 56 W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 101-102, 119.
 57 Ibidem, s. 126, 170.
 58 Ibidem, s. 108-114, 125-126.
 59 Ibidem, s. 117-119.
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Z tego powodu nie możemy się wahać w wyborze owego punktu oparcia”60. Ten długi 
cytat jest usprawiedliwiony przyjęciem go za punkt odniesienia do rozważań nad rolą 
art. 2 KRP w konstytucyjnym spojrzeniu na państwo. Uwaga o volonté générale dokład-
nie odpowiada podziałowi na „formalistyczny” i „materialny” nurt doktryny państwa 
prawnego wiązany z nazwiskami Schmitta i Radbrucha, określenie konstytucji jako aktu 
prawnego – założeniu twórców konstytucji z 1997 roku, by była ona aktem normatywnym, 
nie zaś manifestem politycznym i ideowym. Rozważania o „najwyższym członie porząd-
ku prawnego” i roli klauzuli „moralności Chrystusowej” w swoim schemacie pokrywają 
się z uwagami o „aspekcie aksjologicznym”, „zdeponowanych wartościach” i „metaklau-
zuli” art. 2 – oraz przywodzą na myśl rozbudowaną aksjologicznie preambułę61. Widać 
więc, że przepis ten forsuje bardzo konkretną wizję państwa, choć skupiając się na cząst-
kowych problemach praktyki prawnej i orzeczniczej, unika jej formułowania, oddając tu 
pole wyrażającemu inne, jak można już na wstępie ocenić, spojrzenie art. 1. O ile domi-
nacja koncepcji Kelsenowskich nie budzi wątpliwości od techniczno-praktycznej strony 
systemu prawnego (np. zamknięty i hierarchiczny system źródeł prawa, oparcie systemu 
rządów na schemacie kompetencji, legalizm), o tyle w zestawieniu z innymi postanowie-
niami konstytucji bardziej wprost mówiącymi o charakterze państwa – przysparza ona 
dużych trudności. Trudno bowiem pogodzić jednoznaczne przecież sformułowanie za-
sady suwerenności narodu w art. 4 oraz jakąkolwiek „wartość”, „klauzulę” czy „najwyż-
szy człon” porządku prawnego, gdyż odbiera to narodowi pozycję suwerena – i przeczy 
stwierdzeniu preambuły, że ustanowiony porządek prawny bierze początek z woli „Na-
rodu”62. Stale podejmowane są próby łączenia tych sprzeczności poprzez włączenie w treść 
art. 2 wszystkich koncepcji, gdzie „demokratyczne” odpowiadałoby suwerenności ludu, 
„prawne” wspomnianej „metaklauzulowości”, a „sprawiedliwe” – art. 1, z powołaniem 
na liczne przypadki łącznego i wymiennego stosowania tych przepisów przez TK63. O ile 
jednak takie prowizoryczne rozwiązania są możliwe na poziomie doraźnych rozstrzygnięć 
sądowych, nie wystarczą jednak nauce, która ma objaśniać przedmiot swych dociekań 
– czym różni się od argumentowania za lub przeciw określonym decyzjom.

Do tego zbioru podstawowych przepisów ustrojowych (art. 1, 2 i 4 ze stosowaną 
uzupełniająco preambułą) należy dodać szereg bardziej szczegółowych regulacji. 

 60 W. L. Jaworski, Projekt konstytucji, [w:] Władysław Leopold Jaworski o prawie, państwie i konsty-
tucji, red. M. Jaskólski, Warszawa 1996, s. 79, 81-83.
 61 Wprost odpowiada to stwierdzeniu o „implicite upoważnieniu” dla organów władzy sądowej „do 
precyzowania poszczególnych jej [tj. klauzuli] elementów, a tym samym – korygowania legislatywy”. 
B. Banaszak dodaje, że odnosi się to do „uwzględniania” takich norm w „w trakcie stosowania [konstytucji] 
[…] i wykładni. Zawierają one także konkretne, skierowane do ustawodawcy zakazy i nakazy”. B. Bana-
szak, op. cit., s. 9; W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 98-99, 117-118.
 62 To napięcie między volonté générale, a „moralnością absolutną” ujawnia się w koncepcji swego 
rodzaju „wewnętrznej konstytucji” rozdziałów 1 i 2 formułowanej z powołaniem się na zaostrzony tryb ich 
zmiany oraz propozycjach sformułowania korpusu postanowień niezmienialnych. Warto także wspomnieć 
art. 30 mówiący o „nienaruszalnej godności człowieka” oraz te części preambuły, które mówią o „prawach 
podstawowych dla państwa” i o „uniwersalnych wartościach” „Narodu Polskiego”. Podejście to krytykuje 
W. Sokolewicz, wskazując na brak jasnych, wskazujących na to podstaw prawnych. W. Sokolewicz, [w:]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa. 2001, art. 235, s. 6.
 63 Zob. W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 58, 107, 155-160.
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Z pewnością trzeba wskazać na przepisy odwołujące się do pojęcia terytorium państwa, 
jak choćby art. 5 (Rzeczpospolita Polska strzeże swego terytorium) czy 15 (ustrój tery-
torialny). Jest ono kojarzone najczęściej z władzą (w terminologii KRP: publiczną) i jej 
strukturą, z władztwem państwa i jego realizacją64. Opierając się na uwadze P. Sarnec-
kiego, że analogiczna norma „strzeżenia nienaruszalności terytorium” z art. 5 KRP 
„bodajże nie występuje w żadnej innej konstytucji”, oraz że jest to jeden z dwóch wy-
mienionych w konstytucji celów powołania armii – należy stwierdzić, że terytorium 
państwa stanowi ważną kwestię dla ustrojodawcy, a więc tym bardziej powinno być 
uznawane za składnik charakterystyki państwa65. Przywodzi to na myśl definicje „trój-
elementowe” z najpowszechniejszą, autorstwa G. Jellinka, choć i Kelsen odnosił się do 
zjawiska terytorialności, włączając je jednak w swoją „wszechkoncepcję” prawa, nie 
unikał jej także Duguit. Z innych przepisów warto wskazać, że prezydent jako „repre-
zentant państwa” odróżniany jest od posłów i senatorów, „reprezentantów narodu”66 – 
sugerowałoby to, że państwu przypisuje się jednak jakąś odrębność, mimo przeciwnych 
stwierdzeń, na kanwie art. 1 KRP, że nie można przeciwstawiać społeczeństwa państwu67. 
Wśród innych przepisów najbardziej wyróżnia się problem licznych odniesień do państwa 
używanych w przepisach dotyczących organów władzy – gwarancji konstytucyjnych 
rozdziału I i II, czy regulacji systemu rządów. Różnorodne są terminy określające pod-
miot gwarantujący określone prawa czy będący adresatem norm programowych. Mówi 
się więc o „władzy publicznej”, „państwie” i „Rzeczypospolitej Polskiej”. Przy rozwa-
żaniu zagadnienia państwa w prawie publicznym wiedzie to wprost do pytania o pod-
miotowość prawną w tej gałęzi prawa. Jeżeli bowiem powyższe zapisy mają być nor-
mami prawnymi – musi być ktoś zobligowany do danego zachowania.

Na gruncie ustrojowych postanowień konstytucji rywalizują więc ze sobą co naj-
mniej trzy tezy: art. 1 czerpiący z Konstytucji kwietniowej, przez którą nawiązuje do 
koncepcji socjologicznych, art. 2 sugerujący normatywizm oraz art. 4 odwołujący się do 
ujęć francuskich. Prócz nich w komentarzach przebija się tendencja do ujmowania pań-
stwa jako „władzy publicznej” czy zbioru organów tej władzy, przypominająca teorie 
niemieckie, a nade wszystko sowiecką koncepcję państwa-aparatu (o której jeszcze będzie 
mowa). Art. 4 obarczony jest konstrukcyjną sprzecznością teorii organów narodu, którą 
i tak „rozbija” niejasne znaczenie ust. 2 – nie pozwala to wysnuć na jego podstawie 
żadnych wniosków prócz przyznania narodowi bliżej nieokreślonej formy podmiotowo-
ści i jeszcze bardziej nieokreślonego zwierzchnictwa. Wobec art. 1 wskazuje się na rolę 
„konsensusu politycznego”, tj. konieczności pozyskania większości konstytucyjnej – 
co koresponduje z analogicznie tłumaczonym pochodzeniem preambuły i sugeruje za-
mierzoną niekonsekwencję w uchwalonej ustawie zasadniczej68. Te rozbieżności czynią 

 64 Zob. P. Sarnecki, ibidem, s. 175, 464,
 65 Ibidem.
 66 P. Sarnecki, [w:]Konstytucja Rzeczypospolitej…, wyd. 1, art. 127 uwaga 3; K. Działocha, op. cit., 
s. 228-229.
 67 W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., s. 51. Tak samo W. Makowski, op. cit., s. 219.
 68 M. Derlatka, L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 24; W. Sokolewicz, M. Zubik, op. 
cit., s. 61.
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niejednolite wewnętrznie teorie „hybrydowe”, z najsłynniejszym ujęciem Jellinka, atrak-
cyjnymi dla wyjaśnienia wewnętrznie sprzecznego spojrzenia na państwo. Sama kon-
stytucja nie daje, w każdym razie, jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.

4. Problem z podmiotowością w prawie publicznym

Definicje prawa publicznego odnoszą się zazwyczaj do trzech kryteriów: wspo-
mnianego już Ulpianowskiego utilitas – rozróżnieniu korzyści prywatnej i publicznej, 
nierównorzędności stron, tj. możliwości jednostronnego władczego wpływu jednego 
z podmiotów relacji prawnej na inny oraz kryterium adresata danej normy, konieczności 
by znajdował się wśród nich podmiot władczy69. Mówiąc o realizacji władztwa państwo-
wego w państwie prawnym, a chyba wszystkie nowoczesne państwa przyjmowały ten 
model „w aspekcie formalnym”, faktycznie mówimy więc o obrocie publicznoprawnym. 
Alternatywnym dla analizy konstytucji testem może być więc zbadanie statusu państwa 
w obrocie prawa publicznego. Odpowiedź na pytanie o status państwa w prawie publicz-
nym, tj. jego podmiotowość, przedmiotowość, bycie elementem treści, itp., pozwoliłaby 
również zrozumieć, jak w praktyce państwowej rozwiązywane są konstytucyjne rozbież-
ności, a więc czy i według jakiego modelu państwo działa. Doprowadza to do rozpatrze-
nia teorii prawa administracyjnego, która najpełniej ujmuje takie pojęcia jak „organ 
władzy”, „władztwo”, prawa, obowiązki i stosunek prawny w prawie publicznym. Nale-
ży więc podobnie jak w przypadku regulacji konstytucyjnych, spróbować wydobyć 
elementy teorii państwa z całości przedmiotu.

Określając pojęcia administracji i stosunku administracyjnoprawnego, co do za-
sady nie wychodzi się poza przedstawione kryteria wyróżniania prawa publicznego – przy 
czym różne definicje kładą większy nacisk na samo działanie lub podmioty zaangażo-
wane (władcze, publiczne, państwowe)70. Stosunek administracyjnoprawny rozumie się 
także jako taki, w którym jednym z podmiotów jest organ władzy publicznej, w odróż-
nieniu od stosunku „ustrojowego” – tylko pomiędzy organami71. Definicje „administra-
cji” i „władztwa” ograniczają się zaś do wymienienia ich cech wyróżniających, bez 
dalszego rozwijania elementów definicji, a więc przyjmując formę ignotum per ignotum. 

 69 Z. Snażyk, A. Szafrański (red.), Publiczne prawo gospodarcze, C. H. Beck, wyd. 5, Warszawa, 
2013, s. 2.
 70 Przykładowo: T. Bigo: planowa działalność państwa podległa prawu w interesie publicznym (inna 
niż sądownictwo i ustawodawstwo), podobnie F. Fleiner, jednak zamiast działalności państwa mówi o „ogó-
le urządzeń”; W. Dawidowicz: system podmiotów, których skutki działań przypisywane są państwu; J. Boć: 
zaspokajanie potrzeb społecznych przejętych przez państwo i realizowanych przez jego organy. Wyróżnia 
się jeszcze tzw. „definicje negatywne” (czym nie jest) i „pozytywne” (czym jest). Ze względu na inną tema-
tykę artykułu powyższy przegląd ma charakter wybiórczy, pozwalający tylko uchwycić przytaczane, wspól-
ne cechy. Zob. M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2017, s. 25-26; J. Boć (red.), 
Prawo administracyjne, wyd. 13, Wrocław 2013, s. 12-16.
 71 M. Wierzbowski, op. cit., s. 26. J. Boć definiuje relacje prawne na podstawie prostych pytań: kto 
(ustrojowe), co (materialne), jak (proceduralne). Skądinąd, zarezerwowanie określenia „ustrojowe” dla 
przypisywania kompetencji organom władzy przypomina, jak będzie można się przekonać, założenia so-
wieckiej teorii aparatu. J. Boć (red.), op. cit., s. 36.
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J. Niczyporuk, wskazując na powiązania z konstrukcjami cywilnoprawnymi, określa 
podmiot prawa publicznego jako „konstrukcję prawną” i „sposób ujmowania adresata 
normy” posiadającego określone prawa i obowiązki. Zaznacza, że w prawie administra-
cyjnym termin ten nie jest definiowany, a tylko czasami określane są jego cechy na 
użytek prawa procesowego72. Podział na „podmioty administrujące” i „podmioty admi-
nistrowane” przeprowadza przez niepełne wyliczenie. „Podmiotowość publicznoprawną”, 
trochę niekonsekwentnie, przypisuje jednostkom wykonującym zadania publiczne „nie-
zależnym od państwa”, które wydaje się być utożsamiane z administracją rządową, 
a ogólniej – centralnymi strukturami władzy73. Wydaje się więc, że nie przyznaje on 
państwu jako takiemu statusu podmiotu prawa publicznego. Najszerzej, o ile w ogóle, 
kwestie podmiotowości jednostek spełniających funkcje publiczne są poruszane w kon-
tekście samorządu terytorialnego, ze względu na fakt nadania jednostkom tegoż samo-
rządu osobowości prywatnoprawnej i szczególnej, zagwarantowanej konstytucyjnie 
odrębności. Klasycznie, w polskim dyskursie, przeciwstawiane są dwie koncepcje sta-
tusu prawnego samorządu: J. Panejko definiował go jako opartą na przepisach ustawy, 
zdecentralizowaną część administracji państwowej, samodzielną w granicach prawa, 
wyłączoną z podległości hierarchicznej; T. Bigo, mówiąc także o formie decentralizacji 
administracji, traktował jednak samorząd jako zbiór ustawowych korporacji, samodzielnych 
podmiotów prawa publicznego z własną zdolnością prawną, tym samym wyodrębniając 
takie jednostki z reszty administracji nazywanej „państwową”74. Określenie podmioto-
wości publicznoprawnej jednostek samorządu pod obecnymi regulacjami pozostaje 
problemem dla doktryny ze względu na zasadę unitarności i przypisanie władzy zwierzch-
niej do powszechnego podmiotu-narodu z jednej strony, a równie kategoryczne stwier-
dzenia z 16 KRP75 oraz zasadę pomocniczości z drugiej. Dla ominięcia tego problemu 
często używa się na określeń „administracja publiczna” i „władza publiczna” obejmują-
cych całość dyskutowanego zakresu. Problemem jest określenie charakteru „wspólnoty 
samorządowej” z art. 16 KRP. Z jednej strony istnieje ona „z mocy prawa”. Część auto-
rów wyciąga z tego wniosek, że prawo polskie zaadaptowało „podmiotową” koncepcję 
T. Bigi, mówiąc o „korporacjach przymusowych” oraz że jest coś więcej niż po prostu 
inny sposób organizacji władzy państwowej76. J. Boć, przeciwnie, zauważa, że wspól-
nota samorządowa jako taka praktycznie nie występuje jako osobny podmiot praw 
i obowiązków w prawie publicznym – z czego wywodzi, iż nie jest to pojęcie prawne, 
a art. 16 KRP jest przepisem martwym77. Niekonsekwencję poglądu „korporacyjnego” 
widać też w szczegółowych stwierdzeniach: że „prawo do samorządu jest prawem 

 72 J. Niczyporuk, Podmiotowość administracyjnoprawna, a zdolność administracyjnoprawna – deli-
mitacja pojęć, [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa 
dedykowana prof. Jackowi Langowi, Warszawa 2009, s. 179.
 73 Ibidem, s. 180-182.
 74 J. Boć, op. cit., s. 184.
 75 Art. 16 KRP: „1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi 
z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. […] Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań pu-
blicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”.
 76 P. Sarnecki, op. cit., s. 474-475.
 77 Za B. Banaszak, op. cit. s. 138-139.
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obywatelskim, a nie struktur powołanych przez ich przedstawicieli”78, że brak uzasad-
nienia „dla traktowania tych [samorządowych] wspólnot, jako wspólnot strukturalnie 
odrębnych od «wspólnoty» ogółu obywateli państwa”79 oraz że art. 16 odnosi się do 
funkcjonalnego podziału władzy („zadań państwowych”)80. Do „organów władz publicz-
nych działających w jednostkach podziału terytorialnego państwa” odnosi się także 
art. 1581. Wydaje się więc, że schemat organizacji władzy, czerpiącej źródło z „centrali”, 
jest postrzegany jako istota postanowień „samorządowych”. Te dwa sprzeczne poglądy 
potrafią funkcjonować obok siebie, w tych samych opracowaniach82. Jest to dobry przy-
kład, na którym widać brak refleksji nad podstawowymi pojęciami prawnymi.

Trudno z przytoczonych rozważań wywnioskować kto, prócz jednostek „admini-
strowanych”, jest podmiotem prawa publicznego i stroną relacji publicznoprawnych: 
państwo i samorządy jako osoby, jakiś ogólny aparat władzy, poszczególne jednostki 
nazywane „organami władzy publicznej”? Można jedynie powiedzieć, że przy rozwa-
żaniu poszczególnych relacji publicznoprawnych dominuje odniesienie do samej tylko 
władzy i wiązek uprawnień poszczególnych jednostek – znaczyłoby to, że inne koncep-
cje, zaznaczone wprawdzie w ogólnych przepisach (np. art. 1, 4, 16 KRP), pozostają 
wtedy jakby na marginesie83. Z formułowanych w doktrynie definicji organu władzy 
publicznej można wywnioskować przyjmowane cechy państwa: ma ono własną wolę 
(wyrażaną przez organy), jest źródłem uprawnień władczych, posiada strukturę organi-
zacyjną, cechuje się aktywnością, podejmuje jakieś zadania, które określa prawo, a do-
kładniej – normy kompetencyjne84. Spełnia więc większość cech państwa-osoby, 

 78 P. Sarnecki, op. cit., s. 473-474.
 79 Choć parę zdań dalej można znaleźć stwierdzenie o potraktowaniu „wszystkich wspólnot, jako jed-
nostek składających się na wspólnotę ogólnopaństwową” – co sugerowałoby jednak jakąś formę ich osobo-
wości. Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 478-479.
 80 Co ciekawe, w zbiorze jednych „zadań państwowych” wymienia się administrację rządową, samo-
rządową, jak i odrębne podmioty jak GIODO czy KRRiT. P. Sarnecki, op. cit., s. 479.
 81 Ibidem, s. 464.
 82 Zob. Z. Gromek, Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy transformacji ustrojowej, [w:] 
M. Zubik (red.), XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2012, s. 176-177, 183.
 83 Charakterystycznym przykładem jest tu seria „System prawa administracyjnego”, gdzie w 12 to-
mach zawarto całość regulacji i organów administracyjnych, jednak brakuje połączenia ich w jeden system. 
„Konstytucyjne podstawy administracji publicznej” (t. 2) skupiają się na szczegółowych zagadnieniach 
z dalszych części konstytucji lub tego, co dotyczy norm programowych i praw podmiotowych, a jakby za-
pomina się o odpowiedzi na pytanie o podstawy całego ujętego tam systemu prawnego: państwo i władzę. 
W pierwszym tomie, analizującym zagadnienia ogólne autorzy wprost przyznają, że pojęcia władztwa oraz 
podmiotowości publicznoprawnej są „pojęciami o nieokreślonym zakresie”. Sprawia to wrażenie, jakby 
cały wykład „wisiał w powietrzu”. Ciekawie wypada pod tym względem porównanie z podręcznikami do 
„prawa państwowego” z epoki PRL-u, które spójnie zaczynają wykład od przedstawienia spojrzenia na 
państwo, a z tego wynika ich dalsza treść. „System prawa administracyjnego”, t. II, red. R. Hauser, Z. Nie-
wiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, s. V-IX; ibidem, t. I, s. 12, 60. Por. np. A. Burda, Polskie prawo 
państwowe, Warszawa 1965.
 84 Przykładowo: M. Jaroszyński: wyodrębniona jednostka organizacyjna aparatu państwowego wyko-
nująca zwierzchnią władzę państwa; K. Sobczak: jednostka organizująca realizację zadań państwa; J. Staro-
ściak: wyodrębniona jednostka organizacji państwowej podejmująca działania przewidziane prawem, za 
pośrednictwem określonych prawem osób (!); M. Wierzbowski: jednostka organizacyjna z uprawnieniami 
do wykonywania woli państwa. Zob. J. Boć, op. cit., s. 132; M. Wierzbowski, op. cit., s. 92.
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jednakże nie jest tak (ani w żaden inny sposób) określane – choć w tym kierunku idzie 
P. Sarnecki, z którego uwag do zasady podziału władzy wynika przyjęcie suwerenności 
państwa, mimo że używa on terminologii związanej z koncepcjami francuskimi85. Na-
leży jednak zaznaczyć, że wśród licznych uregulowań publiczno- i administracyjnopraw-
nych państwo jako takie nigdy nie jest podmiotem konkretnych praw i obowiązków, 
a zawsze przypisane są one bezpośrednio adekwatnym organom. I tak np. konstytucyjne 
„normy programowe”, mimo że z użyciem terminu „Rzeczpospolita Polska”, odnoszone 
są do ustawodawcy86, zaś przepisy materialne prawa publicznego odnoszą się co do za-
sady do konkretnych uprawnień i obowiązków realizowanych przez i wobec „organów 
właściwych”. Państwo jest pojmowane jako nieokreślone bliżej, abstrakcyjne pojęcie 
pozwalające uzasadnić istnienie administracji i „spraw administracyjnych”87.

Jakimś sposobem ułożenia tych niekonsekwencji są propozycje wysuwane w wy-
kładni art. 10 KRP: władza, do której odnosi się wyrażona tam zasada podziału władzy, 
jest oddzielana pojęciowo od władzy zwierzchniej z art. 4 i nazywana „władzą państwo-
wą”. W ten sposób władza „zwierzchnia” pozostaje w teorii jednolita i nieprzekazywal-
na, a sprawowana jest „władza państwowa” „powierzona” organom państwowym jako 
takim, a następnie dzielona według sfer działania i między poszczególne organy – zgod-
nie z regułą konstytucyjną88. Podmiotem prawa publicznego byłaby więc władza jako 
taka i poszczególne, podległe jej podmioty „administrowane”, czyniąc suwerena-naród 
teoretycznym konstruktem niezbędnym do jej zaistnienia (przypomina to podstawowe 
założenia teorii osobowości państwa). Funkcjonalnie zasada dobra wspólnego w prawie 
publicznym sprowadzałaby się wtedy do uczestnictwa w realizujących to dobro działa-
niach władzy, jako podmiotu aktywnego. Zasada pomocniczości odnosiłaby się do 

 85 „Legislatywa, egzekutywa i judykatywa bezpośrednio wyrażają wolę narodu w zakresie swych 
funkcji składających się w sumie na zintegrowaną funkcję suwerennej władzy państwowej. Każda z nich 
pozostaje niejako w równym «dystansie» wobec owego podmiotu władzy suwerennej, to jest narodu, przy-
bierając wobec niego specyficznie reprezentacyjny charakter. Ów reprezentacyjny charakter istnieje nieza-
leżnie od faktycznego sposobu desygnacji obsady personalnej (piastunów) organów wszystkich trzech 
władz”. Wynikałoby z tego, że brak wybieralności danego organu nie jest przeszkodą dla zaistnienia stosun-
ku reprezentacji pomiędzy nim a Narodem – co nie mieści się we francuskich koncepcjach suwerenności 
narodu, a jest częścią koncepcji suwerenności państwa, mimo użycia w powyższym opisie nieadekwatnej 
terminologii. Reprezentacja, jak obrazowo pisze utożsamiany z teorią organów narodu Esmein, polega na 
tym, że reprezentant ma „chcieć w zastępstwie narodu” oraz że „ujawnia się najpełniej w zgromadzeniach 
prawodawczych”. Odróżnia on reprezentanta od urzędnika „wykonującego władzę nadaną”. Przyznaje 
wprawdzie charakter reprezentacyjny sądownictwu, jednak nigdzie nie pisze o jego oderwaniu od mandatu 
wyborczego, chociaż uznaje powołanie wielostopniowe i pośrednie. Należy więc zaznaczyć, że ujęcie 
P. Sarneckiego jest sprzeczne z konkluzjami art. 4 ust. 1 KRP, a przez to i ze współczesnym rozumieniem 
art. 1. A. Esmein, op. cit., s. 232-236, 307-308, 311-312. P. Sarnecki, op. cit., s. 333.
 86 P. Sarnecki, op. cit., s. 231.
 87 Z takiej logiki wydaje się wychodzić M. Wierzbowski, pisząc, w kontekście wspólnoty samorządo-
wej, że władzę sprawują organy, ale podmiotem jest wspólnota jako taka. M. Wierzbowski, op. cit., s. 218-
219.
 88 Podobnie można streścić stanowisko P. Sarneckiego. Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 332-
336, 342-348; G. Kuca, Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa 2014, s. 25, 29-
30.
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sposobu jej dystrybucji89, a postulat „społeczeństwa obywatelskiego” byłby co najwyżej 
normą programową skierowaną do „organów władzy publicznej”.

Istnieje jeszcze jedna koncepcja państwa, którą warto przytoczyć – jest to sowiec-
ka teoria „aparatu państwowego”90. Wyjściowym pojęciem jest w niej „instytucja pań-
stwowa”, zwana także organizacją państwową lub aparatem. Przypomina ona to, co 
W. L. Jaworski odnosił do porządku prawnego, jednak zamiast abstrakcyjnego zbioru 
norm kładzie się nacisk na przyznanie konkretnym podmiotom uprawnienia do „zaspo-
kajania potrzeb” jednostek lub grup oraz „regulowania zachowań” członków zrzeszenia. 
Złożona z tych podmiotów instytucja, „zespół urządzeń”, ma na celu utrzymanie i rozwój 
aktualnego społecznego i politycznego porządku, jest czymś „wyodrębnionym ze społe-
czeństwa” jako „grupa ludzi, którzy zajmują się głównie tym, że rządzą”. Ma ona na tyle 
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa, że wszystko inne może być pominięte 
w jego opisie, nie zaburzając obrazu całości. Podstawowe elementy pozwalające na wy-
odrębnienie aż do tego stopnia „aparatu państwowego” to bycie „zewnętrznym i nadrzęd-
nym”, wyłącznym ośrodkiem decyzyjnym swobodnie oddziałującym na całe zrzeszenie 
oraz posiadanie monopolu na przymus – wykonywany przez „zespół organów przemocy” 
czy według obrazowego stwierdzenia W. Lenina – „pałkę”, uważaną za element kluczo-
wy dla utrzymania władztwa państwowego. Ten „aparat” jest punktem odniesienia 
w państwie, bo wokół niego są podejmowane wszystkie inicjatywy i działania w ramach 
zbiorowości, następuje uzgadnianie różnych interesów partykularnych i grupowych, 
a wywierając wpływ na „aparat”, czy w ramach struktury „aparatu” – wywiera się wpływ 
na politykę państwa. Podsumowując, państwo definiuje się jako grupę społeczną o szcze-
gólnych cechach organizacji. Teoria „aparatu”, po odrzuceniu elementów ideologicznych, 
wykazuje daleko idącą zbieżność z koncepcją suwerenności państwa. I tu, i tu następuje 
supremacja czynników rządzących i ich „wyizolowanie” z narodu, pozbawienie narodu 
jako takiego samodzielnej pozycji w całej organizacji, sprowadzenie suwerennego państwa 
do działań zorganizowanej grupy podmiotów realizujących należące doń władztwo – jako 
„organy”, bądź „aparat”. Mamy więc kogoś, kto „chce za naród”, a jednocześnie ten naród 
nie istnieje jako zbiorowy podmiot. Różnica polega na tym, że w koncepcjach niemieckich 
ta specyficzna „suwerenność” została określona jako Heglowski, idealny byt-państwo, 
podczas gdy w koncepcji sowieckiej nie sformalizowano tego schematu. Można powie-

 89 Za takim ujęciem wydaje się optować P. Sarnecki, uznając, na marginesie art. 16 KRP, że „wspólno-
ty samorządowe mają charakter podmiotów władczych” oraz „zakres władztwa publicznego nie jest ich 
«własną» władzą, lecz przejawem «zdecentralizowanej» wprawdzie, ale jednak zintegrowanej władzy pań-
stwowej”. Komentując zaś art. 3 KRP, odnosi go wyłącznie do dystrybucji „władztwa publicznego”, w ogó-
le nie odnosząc się do statusu „wspólnoty samorządowej z mocy prawa”. P. Sarnecki, op. cit., s. 175, 475-
476. Por. L. Garlicki, ibidem, s. 33-34.
 90 W opisie pomijam bezpośrednie odniesienia do marksizmu („klasa panująca”, „porządek oparty na 
dominującym typie własności środków produkcji” itp.). Trzeba wprawdzie pamiętać, że cała sowiecka kon-
cepcja nie może być rozpatrywana bez świadomości tych założeń, jednak omawiając naturę państwa, a nie 
dzieje filozofii społecznej, tj. odpowiadając na pytanie o cechy i elementy konstytutywne dla państwa, od-
woływanie się do marksizmu mogłoby mylnie sugerować, że sam model państwa nie może być odnoszony 
do innego okresu dziejów – co, jak widać było na przykładzie teorii suwerenności państwa i suwerenności 
ludu – jest nieprawdą. Opis za W. Zamkowski, Teoria państwa. Podstawowe problemy społeczno-prawne 
państw współczesnych, Wrocław 1978, s. 15-17.
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dzieć, że teoria aparatu jest jakąś zmodyfikowaną wersją koncepcji suwerenności państwa. 
Jest ona kusząca do zastosowania w polskiej rzeczywistości konstytucyjnej – pozwoliła-
by bowiem rozwiązać zarysowany wyżej problem niedookreślenia państwa i zastąpienia 
go zbiorem powiązanych tylko systemem kompetencji podmiotów władczych co wydaje 
się główną bolączką współczesnej konstytucji. Przywróciłoby to brakujący wspólny 
mianownik dla władzy publicznej, łącząc zbiór osobno przedstawianych uprawnień, 
obowiązków i kompetencji w jeden system. Stwierdzenia do złudzenia przypominające 
założenia tej teorii widać wszędzie tam, gdzie następuje odniesienie do państwa jako 
gwaranta określonych praw i zasad91. Ograniczeniem wszechwładzy instytucji państwo-
wej są wprawdzie gwarancje konstytucyjne, jednak jak każdy inny przepis prawa podle-
gają one zmianie – na którą nominalny suweren i fundator porządku ustrojowego ma 
niewielki wpływ poza okresowym wyborem przedstawicieli92. W klasycznym systemie 
organów narodu – nawiązującym do koncepcji niemieckich, a sugerowanym przez treść 
art. 4 KRP i faktyczne wyłączenie „sprawowania władzy bezpośrednio” – dominująca 
rola przypadała jednak tym podmiotom władczym, które są obieralne przez naród-suwe-
rena, prowadząc zazwyczaj do tzw. „sejmowładztwa”. System, który deklaruje „podział 
i równowagę” władzy, której nie wszystkie „równoważne” elementy podlegają obiorowi, 
a nawet kontroli ze strony obieralnych czynników – bardziej przypomina koncepcje su-
werenności państwa93. Trudno powstrzymać się od stwierdzenia, że zbiór organów władzy, 
czyli aparat, jest punktem odniesienia dla współczesnej myśli konstytucyjnej, a wszystkie 
inne elementy postrzega się poprzez relacje z nim zachodzące. Nie trzeba dodawać, że 
przywodzi to na myśl „utożsamienie aparatu z państwem” – następujące przecież ze 
względu na funkcjonowanie państwa wyłącznie jako i poprzez aparat władzy94.

 91 Zob. M. Kobak, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, a sądy administracyjne, [w:] Instytucje 
procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Ludwikowi 
Żukowskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 220. Konstytucja Rzeczypospolitej…, s. 73 („państwo jako uni-
wersalna władza publiczna jest odpowiedzialne za definiowanie (!) i realizację zasady dobra wspólnego. 
W tym celu musi posiadać demokratyczne struktury (!) i procedury […] niezbędne dla określania dobra 
wspólnego i wyważania jego znaczenia”), 104 (realizacja zasady sprawiedliwości społecznej przez „pań-
stwo”), 126 („«państwo prawne» jest zbiorczą nazwą dla nieokreślonego zbioru reguł odnoszących się do 
instytucji (!) władzy publicznej”), 155 („tylko te instytucje (!) mogą wykonywać władcze funkcje publiczne, 
które mają «legitymację demokratyczną»”), 170 („nakaz […] urzeczywistniania zasad sprawiedliwości spo-
łecznej jest adresowany do państwa, to znaczy do wszystkich organów państwowych (!)”.
 92 Nie ma żadnej gwarancji, że organy władzy nie przyjmą po dokonaniu „kosmetycznych” zmian 
odrzuconej w referendum noweli konstytucji, że nie będą dokonywane zmiany niezgodne z wolą wyrażoną 
w głosowaniu ani że nie zostaną uchwalone w nowej inicjatywie legislacyjnej. To samo odnosi się do refe-
rendów „zwykłych”. Problemem jest też wyłącznie „odgórne” zarządzanie referendum. B. Banaszak, op. 
cit., s. 726-727; 1121-1122; A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, op. cit., s. 137.
 93 Przykładem może być kwestionowanie uprawnienia prezydenta do odmowy nominacji przedstawio-
nych przez KRS kandydatów na sędziów. Francuski system III Republiki zachowywał tu spójność poprzez 
ścisłą reglamentację zakresu władzy sądów. W kierunku traktowania sądów jako „ust ustawy” uchwalanej 
przez przedstawicieli narodu zdawały się też iść regulacje Małej konstytucji z 1992 roku, przyznające Sej-
mowi prawo do odrzucania rozstrzygnięć TK o powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. A. Esmein, op. 
cit., s. 307-308, 401-404, 422.
 94 A. Łopatka, W. Nowaczyk, Pojęcie państwa, [w:] A. Łopatka (red.), Zarys teorii państwa i prawa, 
Poznań 1963, s. 54-55; W. Zamkowski, op. cit., s. 16.
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5. Podsumowanie

Konstytucyjny opis państwa zawiera tak naprawdę więcej pytań niż odpowiedzi 
– wywołując wątpliwości co do swojej wartości normatywnej. Doktryna wydaje się nie 
radzić sobie z rozwikłaniem licznych sprzeczności, próbując „spawać” poszczególne 
koncepcje stwierdzeniami, że dobro wspólne jest niczym więcej jak sumą dóbr indywi-
dualnych, państwo-aparat jest powołane do realizacji dobra wspólnego i gwarantowania 
(przymusem?) praw jednostek, czy że przestrzeganie prawa pozytywnego jest równo-
znaczne z wypełnianiem wszystkich tych konstytucyjnych zasad95. Oczywiste nawiązy-
wanie do pewnych teorii (jak art. 4 KRP) pozwala jednak odrzucić z „kręgu podejrzeń” 
prądy im przeciwne jak koncepcje anarchistyczne, korporacjonistyczne czy skrajnie li-
beralne. Wydaje się, że konstytucja z 1997 roku wyciąga niczym „z karty” różne sfor-
mułowania nawiązujące do różnych prądów myślowych bez podjęcia, jak do tej pory, 
wysiłku w celu wypracowania ich wspólnego znaczenia wobec całego aktu. Wśród nich 
najbardziej znaczącymi wydają się: ujęcie socjologiczne nawiązujące do przedwojennych 
rozwiązań z 1935 roku, teoria organów narodu, normatywizm oraz teoria aparatu, względ-
nie – osobowości państwa. O tym, że wykładnia łącząca tak wiele sprzecznych elemen-
tów jest możliwa, świadczą występujące już w historii i uznane koncepcje, jak przywo-
ływany, organicystyczno-socjologiczny dualizm Jellinka. W najgorszym wypadku 
głębsza analiza postanowień „państwowych” pozwoliłaby zlokalizować najpoważniejsze 
zarzewia konfliktu w obrębie współczesnego systemu prawnego oraz usystematyzować 
istniejące i przewidzieć przyszłe linie sporów doktrynalnych w prawie konstytucyjnym. 
Ze względu na wykazaną fragmentaryczność i wzajemne oderwanie rozważań o państwie 
we współczesnej konstytucji skutkujące łatwą do wykazania wewnętrzną niekonsekwen-
cją, istnieje potrzeba przeformułowania aktualnej doktryny w odniesieniu do najważ-
niejszych norm ustrojowych, a przynajmniej zainicjowania dyskusji na ten temat. Sta-
nowi to proponowane przeze mnie zadanie nauki o państwie jako gałęzi nauki prawa 
konstytucyjnego.

Choć opisywana tematyka wymaga głębszych badań, można postawić śmiałą, acz 
nie jedyną możliwą tezę, że art. 1, 2 i 4 KRP, wbrew jednoznacznym twierdzeniom dok-
tryny, nie tworzą nowej wizji państwa, a tylko łagodzą wyżej zarysowaną „starą” kon-
cepcję aparatu, dalej przebijającą z całości systemu prawnego. W tym ujęciu miałyby 
znaczenie wyłącznie korygujące wykładnię innych przepisów bez samodzielnej treści 
charakteryzującej państwo, a wbrew własnym deklaracjom. Na tym tle przytaczane oba-
wy Komisji Konstytucyjnej o zbytnie wzmacnianie pozycji państwa okazałyby się jak 
najbardziej zasadne. Przyjęcie jej prowadziłoby do ciekawego wniosku, że mimo powsta-
nia nowego państwa o odmiennym ustroju i innych pryncypiach, niejako podświadomie 

 95 Zob. M. Kobak, op. cit., s. 208-209, 212-213, 218-219. W opracowaniu tym uderza bezpośrednie 
sąsiadowanie ze sobą wielu przytaczanych w tym artykule, a zupełnie odmiennych koncepcji, jak teorie 
socjologiczne Duguit i Petrażyckiego, normatywizm i szerzej staatsrecht, koncepcje Rousseau czy niemiec-
ka i francuska teoria osobowości. Można określić to jako dobre podsumowanie stanu współczesnej doktryny 
prawa publicznego w odniesieniu do zagadnień państwowych. Por. W. Sokolewicz, M. Zubik, op. cit., 
s. 156.
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zastosowano schematy pochodzące z poprzedniego systemu, które płynnie przeszły do 
praktyki „nowego” obrotu prawnego. Wobec faktycznego przejęcia całego aparatu władzy 
po „władzy ludowej” przywodzi to na myśl uwagę Esmeina o XIX-wiecznej Francji, 
że mimo następujących po sobie „rewolucji” (tj. przewrotów ustrojowych), państwo jako 
struktura często pozostaje wciąż to samo96.

 96 A. Esmein, op. cit., s. 2.
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Tożsamość narodowa jako zagadnienie 
konstytucyjne 

1. Problem tożsamości w ogólności, a tożsamości narodowej w szczególności, 
pojawia się, kiedy przed jednostką staje większa możliwość wyborów. Dotyczą one wie-
lu sfer życia, wykształcenia, zawodu, uczestnictwa w zrzeszeniach społecznych i poli-
tycznych, funkcjonowania w grupie społecznej. Poszukując odpowiedzi na te pytania, 
jednostka dokonuje samookreślenia. Oczywiście pewne odpowiedzi wydają się oczywi-
ste, przynajmniej na niektórych etapach rozwoju. Nie wszystkie jednostki zresztą zmu-
szone są do odpowiedzi na te pytania. Różne losy osobiste, skomplikowane wypadki 
historyczne stawiają jednak te pytania przed niektórymi, zmuszając ich do określonych 
wyborów. Szczególnie ważne wydają się te z nich, które dotyczą tożsamości narodowej 
i wiążącego się z nią czasem wyboru języka i religii.

Problematyka tożsamości narodowej należy do tych zagadnień, które leżą w polu 
zainteresowania kilku dyscyplin naukowych. Z jednej strony jest ona przedmiotem badań 
socjologii, z drugiej stanowi obiekt dociekań historyków, historyków prawa i idei, polito-
logów, kulturoznawców, psychologów, etnologów. Efektem tego stanu rzeczy było stoso-
wanie w toku eksploracji odnoszących się do treści, perspektyw i cech tożsamości naro-
dowej różnych metod badawczych, właściwych przedstawicielom poszczególnych 
dyscyplin. Zjawisko to niewątpliwie poszerzyło i wzbogaciło pole badań, z drugiej jednak 
strony doprowadziło do nieporozumień, które utrudniają ocenę pojęcia tożsamości naro-
dowej. Istotną sprawą okazała się kwestia siatek pojęciowych. O ile aż do schyłku lat 
osiemdziesiątych wydaje się w rozważaniach naukowych dominować pojęcie „świado-
mości społecznej” lub „świadomości historycznej”, o tyle od początku lat dziewięćdzie-
siątych, wraz z widoczną w Polsce eksplozją badań socjologicznych − w szczególności 
tych, których obiektem stało się pojęcie „narodu” – coraz częściej pojawiał się w publi-
kacjach termin „tożsamość narodowa”. Większość badaczy zdawała się stać na stanowi-
sku, iż określenia: „świadomość narodowa” i „tożsamość narodowa” to synonimy1. Nie 
wdając się w spór, czy tego typu założenie jest prawdziwe, wypada jedynie skonstatować, 

 1 Wydaje się, że takie stanowisko zajmuje Hieronim Kubiak. Zob. H. Kubiak, Świadomość i tożsamość 
narodowa. Swobodny wybór czy wymuszone zobowiązanie?, [w:] K. Doktór, W. Kwaśniewicz, A. Kwilec-
ki (red.), Socjologia: Teoria i działanie. Księga pamiątkowa ku czci Władysława Markiewicza, Warszawa 
1997, s. 265-284; przedr. H. Kubiak, U progu ery postwestfalskiej, Kraków 2007, s. 214. W literaturze ist-
nieje wiele rozpraw poświęconych wyłącznie analizie definicji tożsamości, wśród nich m.in. prace: Z. Bok-
szański, Tożsamość, integracja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie socjologicznej, Łódź 1989; 
T. Paleczny, Typy tożsamości kulturowej a procesy globalizacji, [w:] K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga 
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że zarówno jedno, jak i drugie z przytoczonych pojęć jest niezbyt ostre oraz bywało róż-
nie rozumiane i tłumaczone. „Tożsamość” to, potocznie rzecz biorąc: „bycie tym samym”, 
„identyczność” bądź „świadomość siebie, swoich cech i odrębności”. To wreszcie „fakty, 
cechy i dane personalne pozwalające wyróżnić, rozpoznać i zidentyfikować jakąś osobę”. 
W odniesieniu do społeczności, tożsamość to „świadomość wspólnych cech i poczucie 
jedności”2. W tych słownikowych definicjach wyraźnie pojęcie tożsamości definiowane 
jest za pomocą terminu świadomość, a między tymi określeniami stawia się znak równo-
ści. „Świadomość”, to potocznie ujmując: „wiedza o czymś”, „uświadomienie sobie czegoś”, 
„zdawanie sobie sprawy z czegoś”. To także „wspólne dla określonej grupy ludzi idee, 
poglądy, przekonania i cele”3. Zauważając synonimiczność obu pojęć, nie sposób jednak 
nie dostrzec, że pierwsze z nich (tj. tożsamość) zdaje się akcentować pewien stan „bier-
ności”, „nieuchronności”. Natomiast „świadomość” charakteryzuje się pewnym ładunkiem 
emocjonalnym. W treści tego terminu zdaje się dochodzić do głosu przekonanie, iż świa-
domość jest rezultatem pewnego procesu, wynikiem dążenia do poznania przez określo-
ny podmiot swojej przynależności, jest efektem nieprzypadkowej identyfikacji. Na kwe-
stię zauważonych różnic znaczeniowych nie zwracano jednak w literaturze 
szczególniejszej uwagi. Przyznać należy, iż postrzeganie ich ma charakter w dużej mierze 
subiektywny i intuicyjny.

2. Tożsamość narodowa oznacza proces kształtowania coraz głębszych więzi 
w różnych dziedzinach życia społecznego, politycznego i gospodarczego4. Tożsamość 
polityczna w dużej mierze opiera się na idei „narodu” jako niezróżnicowanej większości, 
skupionej wokół narodowego państwa. W Niemczech to subtelne odwrócenie daje się 
zaobserwować w stworzeniu pojęcia „jesteśmy narodem”. Przejawem opozycji wobec 
dawnych rządów komunistycznych stało się określenie: „jesteśmy jednym narodem”. Ten 
nacjonalistyczny slogan stał się popularny po zjednoczeniu Niemiec. Jest to przykład 
znakomitej przemiany pojęć określających wyższość demokracji w autorytarne i obsku-
ranckie idee szowinizmu narodowego. Europejski dualizm tożsamości polega na pokusie 
nacjonalizmu z jednej strony i pragnieniu zjednoczenia z drugiej. W omawianym nurcie 
myślenia europejska tożsamość postrzegana jest jako odmiana tożsamości narodowej, 
która odniesiona jest do szerzej rozumianej populacji.

Problem pojęcia narodu i mniejszości narodowych jawi się jako niezwykle istotny 
na tle rozwiązań konstytucyjnych zawartych w preambule oraz w treści art. 4-5 i 35 
Konstytucji. Jak słusznie stwierdza K. Complak, konstytucja została ustanowiona w imie-
niu i na rzecz narodu5. Naród Polski definiowany jest już w preambule jako „wszyscy 

(red.), Władza, naród, tożsamość, Kraków 2004; P. Schlesinger, On National Identity: Some Conceptions 
and Misconceptions Criticized, „Social Science Information” 1997, vol. 26.
 2 S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2003, s. 96.
 3 Ibidem, t. 3, s. 1595.
 4 K. Krzywińska, Tożsamość europejska wobec procesu integracji, [w:] E. Olszewski, M. Kuczerepa 
(red.), Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem migracji, 
Chełm 2006, s. 108.
 5 K. Complak, uwagi do preambuły Konstytucji, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1998, s. 9.
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obywatele Rzeczypospolitej”. Wskazano w ten sposób, w sposób wyraźny, że pojęcie to 
ujmowane jest nie w kategoriach etnicznych, a w filozoficzno-społecznych i normatyw-
nych. Tak więc konstytucyjne pojęcie Narodu Polskiego nie może być sprowadzane 
tylko do osób narodowości polskiej. Wynika to jednoznacznie także z treści art. 4 kon-
stytucji. Pojęcie „narodu”, jakim posługuje się konstytucja, oznacza więc szerszą wspól-
notę, a nie tylko wspólnotę kulturową bądź etniczną6. Tejże tezie zdaje się jednak przeczyć 
treść art. 6, gdzie mowa o równym dostępie do dóbr kultury, „będącym źródłem tożsamości 
Narodu Polskiego, jego trwania i rozwoju”. Nie może być wątpliwości, że dobra kultury 
będące źródłem tożsamości Ormian, Tatarów, Karaimów, Niemców, Żydów będących 
obywatelami polskimi są różne od tych dóbr kultury, które są źródłem tożsamości Na-
rodu Polskiego jako narodu etnicznego. Opowiadając się za szerokim rozumieniem 
treści art. 6 ust. 1 konstytucji, można stwierdzić, że Rzeczpospolita stwarza warunki 
upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości, nie 
tylko swoim obywatelom narodowości polskiej, lecz także tym obywatelom7, którzy 

 6 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 55; Z. Witkowski, 
Prawo konstytucyjne, Toruń 2009, s. 62-66. Jak zauważa K. Działocha, formuła, którą posłużono się we 
Wstępie, zestawiona z tym, że w części artykułowanej, zwłaszcza w przypisach dotyczących praw jednost-
ki, odwołuje się ustrojodawca do terminu „obywatel”, przemawiają za tym, że ustrojodawca posiłkował się 
prawnym pojęciem narodu. Zob. K. Działocha, Uwagi do art. 4. Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 9.
 7 Obywatelstwo stanowi instytucję prawną osadzoną w prawie konstytucyjnym, międzynarodo-
wym i administracyjnym, głęboko powiązaną nie tylko z państwem, lecz także ze społeczeństwem, ma-
jącą swój wymiar psychologiczny i socjologiczny. W literaturze zwykle podkreśla się, że obywatelstwo to 
trwały lub względnie trwały, zarówno w aspekcie czasowym, jak i przestrzennym, węzeł prawny łączący 
jednostkę (osobę fizyczną) z państwem. Zob. J Jagielski, Obywatelstwo polskie: zagadnienia podstawowe, 
Warszawa 1998, s. 16-17; Z. Sokolewicz, Obywatelstwo a narodowość. Uwagi w związku z ustanowieniem 
obywatelstwa Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, 1997, nr 1, s. 13-35; J. Trzciński, Obywatelstwo 
w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Warszawa 2006, szczególnie s. 181-236; idem, Obywatelstwo w Eu-
ropie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, „Studia Europejskie”, 2002, nr 2, s. 45-67; 
M. Wyrzykowski, Obywatel i biurokracja, [w:] Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, War-
szawa 1993, s. 52; M. Magoska, Obywatel w procesie zmian, Kraków 2001, s. 38 i n.; M. Smoktunowicz, 
Status administracyjno-prawny obywatela, [w:] „System prawa administracyjnego”, Wrocław 1980, t. IV, 
s. 7 i n.; E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa, Białystok-Warszawa 2000, s. 541. W myśli 
socjologicznej, głównie pod wpływem T.H. Marshalla, podkreśla się, iż obywatelstwo kształtuje publicz-
noprawny status osoby fizycznej, zakres jej praw i obowiązków. Zob. T.H. Marshall, Class, Citizenship 
and Social Development, London 1963. Zdaniem T.H. Marshalla, istnieją trzy wymiary obywatelstwa: 
cywilny, polityczny i społeczny. Obywatelstwo w znaczeniu cywilnym to prawa obywatelskie (civil ri-
ghts), a w zasadzie wolności obywatelskie, właściwe i przynależne wszystkim osobom fizycznym wcho-
dzącym w skład określonego społeczeństwa, pojmowanego jako wielka grupa społeczna tworząca pań-
stwo, zaskarżalne przed sądem i niepodlegające arbitralnej odmowie ze strony państwa, ani jakichkolwiek 
innych podmiotów. Wymiar społeczny obywatelstwa to gwarancje socjalne, prawo do odpowiedniego 
poziomu życia, ochrony zdrowia, możliwości kształcenia się, korzystania ze świadczeń społecznych, do-
robku kulturalnego. W doktrynie konstatuje się stałe rozszerzanie zakresu pojęcia „obywatelstwo”, będą-
ce efektem modernizacji społeczeństwa, różnicowania strukturalnego, czego efektem jest powstawanie 
nowych instytucji i przekształcanie się dotychczasowych prostych struktur społecznych w złożone. Zob. 
T. Parsons, The System of Modern Societies, New York 1971. Zob. także R. Holton, B.S. Turner, Parsons 
and Modernity, London 1986.
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należą do mniejszości narodowych8. Według J. Habermasa, istnieją dwie wizje obywa-
telstwa9.

Warto zauważyć, że w myśl preambuły, obywatele aktualnie tworzący Naród 
Polski, są „złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie”. 
Formuła ta musi rodzić wątpliwości prawne. Jej prosta interpretacja nakazywałaby 
stwierdzić, że chodzi o osoby narodowości polskiej przebywające poza jej granicami. 
Przeczyłoby to jednak ugruntowanej konstatacji, że użyte w Konstytucji pojęcie „Naród 
Polski” odnosi się nie do narodu etnicznego, lecz ma znaczenie prawne i należy pod nim 
rozumieć obywateli polskich mogących przynależeć do różnych narodów10. Wydaje się, 
że pojęcie „rodaków” użyte w preambule Konstytucji nie pokrywa się z pojęciem „na-
rodu”. Rodacy to jedynie obywatele narodowości polskiej. Poczucie więzów wspólnoty 
z „rozsianymi po świecie” rodakami to kolejna aksjologiczna podstawa Konstytucji. 
Warto przy tym zauważyć, że polska Ustawa Zasadnicza deklaruje potrzebę współpracy 

 8 W kwestii tej zob. M. Banaś, A. Krzywonos, Prawo do obywatelstwa, [w:] B. Banaszak, A. Preisner, 
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 157-208; S. Konopacki, Obywatelstwo 
europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Łódź 2005, s. 67-116.
 9 Pierwszą z nich wywodził z liberalnej tradycji prawa naturalnego Johna Locke’a, gdzie przynależ-
ność obywatela oparta jest na regulacjach prawnych, określone są swobody i wolności, które powinny być 
zapewnione przez władze, a podstawową wartością jest życie prywatne, które państwo ma zabezpieczać. 
Drugą wiązał z tradycja klasyczną i myślą Arystotelesa. Według tej koncepcji, obywatel jest podmiotem 
kształtującym wolę polityczną wspólnoty, a jego przynależność do państwa oparta jest na zbiorowym kształ-
towaniu wspólnoty w płaszczyźnie etyczno-kulturowej. W tym przypadku, zbiorowość polityczna tworzy 
nową jakość, która określa jednostkę poprzez możliwość uczestniczenia w zbiorowym samostanowieniu. 
J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa, Warszawa 1993, s. 12-16. J. Habermas odwołuje się 
przy tej okazji do koncepcji Charlesa Taylora, który zauważał, że bycie obywatelem w modelu liberalnym 
polega na ochronie praw jednostek i równym traktowaniu, a także na posiadaniu rzeczywistego wpływu na 
podejmowanie decyzji. W modelu klasycznym (arystotelesowskim), samo uczestniczenie w zarządzaniu 
jest istotą wolności. Zob. Ch. Taylor, The Liberan-Communitarian Debate, [w:] Liberalism and the Moral 
Life, Cambridge 1989, s. 178 i n.
 10 Nie sposób w tym miejscu podjąć próby całościowego zreferowania bogatej i wielopłaszczyznowej 
dyskusji odnoszącej się do problematyki tożsamości narodowej, która podjęta została w ramach kilku dys-
cyplin. Kwestii tej z odwołaniem się do obszernej literatury, poświęciłem uwagę w pracy Kryzys polskiej 
tożsamości narodowej, narodziny tożsamości europejskiej – antynomie, dylematy, miraże, [w:] L. Dyczew-
ski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Lublin 2009, s. 227-260. Uwag tych 
nie sposób w tym miejscu powtarzać lub chociażby streszczać. Zob. także J. Sobczak, Mniejszości narodo-
we i wyznaniowe w polskim porządku prawnym, [w:] J. Sobczak, A. W. Mikołajczak, B. Hordecki (red.), 
Zderzenie czy dialog państw narodowych w Europie, Poznań 2008, s. 9-43; idem, Wokół problemu definicji 
mniejszości narodowych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2003, z. 1, s. 25-62; idem, Europa 
mniejszości. Standardy prawne ochrony mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich realizacja w polskim 
systemie prawnym, [w:] M. Musiał-Karg (red.), Europa XXI wieku. Pespektywy i uwarunkowania integracji 
europejskiej, Poznań 2007, s. 167 – 201; J. Sobczak, Kryzys polskiej tożsamości narodowej, narodziny toż-
samości europejskiej – antynomie, dylematy, miraże, [w:] M. Janowski, J. Jonczek, L. Ślepowroński (red.), 
Quo vadis Europa? Kulturowe oblicza Europy, t. I, Szczecin 2008, s. 23-51; por. także W. Konarski, Naród, 
mniejszość, nacjonalizm, religia – przyczynek do dyskursu o pojęciach i powiązaniach między nimi, [w:] 
A. Hołub (red.) „Narody XXI wieku”, Seria „Forum Politologiczne” 2007, t. V, s. 17-51; M. Jasińska, Pod-
stawowe prawa i wolności mniejszości narodowych w systemie Rady Europy, „Politologia i Stosunki Mię-
dzynarodowe”, 2007, nr 2, s. 156-168. Podkreślić należy, że wielu badaczy, m.in. J. Habermas zauważa, że 
demokracja polityczna nie wymaga identyfikacji z tożsamością określoną historycznie czy kulturowo, acz-
kolwiek przyznaje on, że państwo narodowe doprowadziło do związku między etnicznością a demokracją 
– jednak uczyniło to w określonym czasie historycznym.



169

Tożsamość narodowa jako zagadnienie konstytucyjne

ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, ale nie przenosi tego na grunt indy-
widualny, nie widzi potrzeby i możliwości współpracy między jednostkami, a w każdym 
razie taka współpraca nie jest jedną z wartości Konstytucji.

Wykładając treść preambuły, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż w pełni po-
dziela pogląd, że Konstytucja posługuje się pojęciem narodu w sensie politycznym, a nie 
etnicznym i w rozumieniu norm konstytucyjnych, u których podstaw legło sformułowanie 
preambuły pojęcie naród określa wspólnotę, którą tworzą obywatele Rzeczypospolitej11. 
Podobne stanowisko zostało sformułowane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
12 stycznia 2005 r.12, w którym stwierdzono, że naród ma być pojmowany jako ogół oby-
wateli, a nie w sensie etnicznym (pkt 9 rozważań Trybunału w uzasadnieniu). Jednak 
w wyroku z dnia 21 września 2015 r.13 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wprawdzie 
dla ustalenia przynależności do Narodu Polskiego w rozumieniu preambuły oraz art. 4, 
104 ust. 1 i 2, 127 ust. 1 i 130 konstytucji nie mają znaczenia żadne – poza obywatelstwem 
– czynniki, takie jak narodowość, rasa czy wyznanie, a istotą przynależności do tak poj-
mowanego narodu polskiego jest poczucie państwowe uzewnętrzniane przez posiadanie 
polskiego obywatelstwa, to jednak takie rozumienie pojęcia Narodu Polskiego jest nie-
pełne. W dalszej części uzasadnienia tego wyroku wywiedziono, że z treści art. 5, w któ-
rym mowa o strzeżeniu przez Rzeczpospolitą Polską „dziedzictwa narodowego” oraz 
art. 6 konstytucji, w którym wskazuje się, że dobra kultury są źródłem tożsamości naro-
du polskiego, jego trwania i rozwoju, a także pośredni z art. 35 odnoszącego się do oby-
wateli polskich należących do mniejszości narodowych wynika, „że ustrojodawca trak-
tuje naród polski (pisany małymi literami) jako wspólnotę nie tyle etniczną (w ścisłym 
znaczeniu „wspólnoty krwi”, co byłoby bezprzedmiotowe wobec migracji i mieszania się 
różnych narodowości zarówno w wielonarodowej I i II Rzeczypospolitej, jak i w wyniku 
wojen i przemarszów obcych armii), ile kulturową. Tę zaś definiuje jako trwającą przez 
pokolenia wspólnotę związaną wielorakimi więzami – m.in. krwi, języka, kultury, religii, 
w której w różnych okolicznościach i czasach poszczególne z tych więzi uznawane są za 
pierwszoplanowe”14. W dalszej części wspomnianego uzasadnienia zauważono, że w li-
teraturze przedmiotu rozumie się przez naród polski trwałą wspólnotę (społeczność) 
mówiącą językiem polskim, związaną wspólną przeszłością (historycznie ukształtowaną) 
i kulturą mającą wspólne interesy polityczne i gospodarcze, żywiącą poczucie odrębności 
od innych oraz nacechowaną istnieniem poczucia państwowego (pragnieniem posiadania 
i umacniania własnego państwa) urzeczywistnionego przez posiadanie polskiego obywa-
telstwa. Wskazano także, że posiadaniu obywatelstwa przypisuje się w doktrynie szcze-
gólne znaczenie, wskazując, że jego zachowanie w razie emigracji (zamieszkania poza 

 11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. K 15/04, OTKA 2004, nr 5, poz. 47.
 12 K 24/04, OTKA 2005, nr 1, poz. 3.
 13 K 28/13, OTKA 2015, nr 8, poz. 120. Przedmiotem orzeczenia był problem zgodności art. 49 § 1 
kodeksu wykroczeń za art. 54 ust. 1 i 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności. W kwestii tej por. także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
19 września 2008 r. K 5/07, OTKA 2008, nr 7, poz. 124. W uzasadnieniu tego ostatniego orzeczenia nie 
odniesiono się jednak do pojęcia narodu polskiego.
 14 Stwierdzając to, Trybunał przywołał pogląd P. Winczorka, Nauka o państwie, Warszawa 2011, s. 14.
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Polską) dowodzi poczucia przynależności, zarówno do narodu, jak i do Rzeczypospolitej. 
Zauważono także w uzasadnieniu, że w literaturze sprzeczne są poglądy co do możliwo-
ści zaliczenia do narodu polskiego osób deklarujących polską narodowość, ale nieposia-
dających obywatelstwa polskiego. Poza obrębem tych wywodów należy dodać, iż prezen-
towane są także poglądy wskazujące, że poczuwający się do więzi z Polską jej byli 
obywatele oraz ich potomkowie mogą być zaliczani do narodu polskiego, ale pod warun-
kiem wyznawania religii rzymskokatolickiej. W praktyce administracyjnej przekłada się 
to na żądanie od osób zamieszkałych na obszarze dawnego ZSRR, ubiegających się 
o Kartę Polaka znajomości tradycji katolickich oraz obrzędów istniejących tylko w obrębie 
tej religii. Nie baczy się przy tym, że do polskiej wspólnoty narodowej w okresie II Rze-
czypospolitej należeli liczni prawosławni, ewangelicy, a także Tatarzy, Ormianie, i Żydzi.

W świetle art. 4 ust. 1 konstytucji suwerenem jest naród, gdyż do niego należy 
władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej. W doktrynie od suwerenności narodu 
odróżnia się jednak suwerenność państwa, państwową, dla której brak jednak wyraźne-
go odniesienia w przypisach konstytucji15. W literaturze pojęcie suwerenności określa 
się, wyróżniając jej dwa aspekty: negatywny, który oznacza powierzenie władzy zwierzch-
niej narodowi, a nie innemu podmiotowi, np. klasie czy grupie społecznej, oraz pozy-
tywny, który nakazuje zarówno władzom Rzeczypospolitej Polskiej, jak i jej obywatelom 
traktować Rzeczpospolitą jako dobro wspólne16.

W literaturze podnosi się, że treść art. 6 konstytucji stanowi jedną z bardziej 
szczegółowych zasad polityki państwa. Pod pojęciem zasad należy rozumieć postano-
wienia nakładające określone obowiązki na władzę publiczną i jej organy, które nie łączą 
się jednak z konkretnymi uprawnieniami jednostek. Nie ulega wątpliwości, iż kultura, 
pojmowana w art. 6 konstytucji jako „źródło tożsamości narodu polskiego”, jest niewąt-
pliwie jedną z części składowych dziedzictwa narodowego w rozumieniu art. 5 tejże 
konstytucji.

Analizując treść art. 6 konstytucji w zestawieniu z poprzedzającym go art. 5, nie 
sposób nie dostrzec, iż istnieje poważna różnica w pojmowaniu dziedzictwa narodowe-
go. W myśl art. 5 konstytucji dziedzictwo narodowe jawi się jako wartość konstytucyj-
na, mająca znaczenie dla narodu polskiego, wymagająca zachowania i przekazania 
następnym pokoleniom. Niewątpliwie częścią tego dziedzictwa narodowego jest dzie-
dzictwo kulturalne, o którym mowa w art. 6 ust. 2 konstytucji, który odnosi się do 

 15 R. Kwiecień, Suwerenność państwa. Geneza i rozwój idei w prawie międzynarodowym, „Studia 
Prawnicze” 2002 nr 3, s. 30. Zob. także Suwerenność narodu a koncepcja państwa postsuwerennego, „Pań-
stwo i Prawo” 2006, z. 9, s. 43 i n.; M. Gulczyński, J. Wawrzyniak, Suwerenne prawa narodu do sprawowa-
nia władzy zwierzchniej we współczesnych warunkach, [w:] W. Wołpiuk (red.), Spór o suwerenność, War-
szawa 2001.
 16 K. Działocha, op. cit., s. 5-6; P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 134; 
M. Gulczyński, Zasada zwierzchnictwa narodu, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej 
Konstytucji, Warszawa 1998, s. 118; M. Zubik, Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęciem konstytu-
cyjnym, [w:] M. Zubik (red.), Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2007, s. 392 i n.; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Dobro wspólne 
versus konstytucyjne prawa i wolności jednostki, „Studia i materiały Trybunału Konstytucyjnego” t. XVII, 
Warszawa 2003, s. 11.
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pomocy, jaką Rzeczpospolita winna udzielać Polakom zamieszkałym za granicą w za-
chowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym17. Podzielić należy 
także pogląd P. Sarneckiego, co do tego, że „dziedzictwo narodowe” to nie tylko za-
szłości, z których społeczeństwo polskie może być dumne, lecz również i te, które 
słusznie są potępiane – o ile mogą służyć jako element społecznej edukacji18.

Na tle treści preambuły konstytucji oraz przywołanych wyżej jej przepisów doszło 
do rozbieżności w doktrynie. Zdaniem L. Garlickiego pojęcie narodu ma charakter filo-
zoficzno-społeczny, a nie etniczny, a narodu polskiego w rozumieniu konstytucyjnym 
nie można utożsamiać z ogółem osób narodowości polskiej, pozostawiając poza jego 
zakresem obywateli innej narodowości, natomiast przedstawiciele mniejszości narodo-
wych w świetle art. 27 i art. 35 ust. 1 i 2 konstytucji mają prawo do zachowania tożsa-
mości. Wskazuje on przy tym, że z jednej strony rzeczywistym źródłem władzy są de-
cyzje tylko tych obywateli, którzy posiadają prawo wyborcze, z drugiej jednak 
konstytucja w treści art. 6 wspomina o „Polakach zamieszkałych za granicą” (art. 6 ust. 2 
konstytucji), wychodząc poza tradycyjne kryterium obywatelstwa. L. Garlicki stwierdza, 
że formułowanie precyzyjnej definicji narodu nie jest ani możliwe, ani potrzebne, gdyż 
kryterium decydującym jest posiadanie praw wyborczych19. Według Z. Witkowskiego, 
używane w treści konstytucji pojęcie „naród” ma znaczenie polityczne, a nie etniczne. 
Polityczna definicja narodu według tego autora jest zarówno trwałym składnikiem tra-
dycji Polski, jak i czynnikiem integrującym wszystkich, którzy mają obywatelstwo 
Rzeczypospolitej i czują się odpowiedzialni za jej dobro. Podkreśla on, że naród jest 
wspólnotą prawną, którą tworzą wszyscy obywatele, zauważając, że pojęcie Narodu bez 
przymiotnika jest dość ogólne i niesprecyzowane. Zdaniem tego autora takie ujęcie 
miało charakter celowy. Wskazuje on, że pojęcie narodu ustrojodawca odnosi do sfor-
mułowania „wspólnota wszystkich obywateli” (art. 1 konstytucji). W preambule podkre-
ślono „my Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”, ale w dalszej części 
w art. 6 ust. 2 konstytucja wskazuje na „Polaków zamieszkałych za granicą”20.

P. Sarnecki zauważa, że konstytucja nie może podawać definicji narodu, gdyż nie 
jest to pojęcie prawnicze, a tym bardziej konstytucyjne, lecz polityczne, bądź socjolo-
giczno-polityczne, a jego treść winna być ustalona w drodze analizy i wykładni przepi-
sów prawnych. Zauważa on, że naród żyjący we własnym państwie „jest pewną wspól-
notą (zbiorowością) spojoną przez liczne więzi społeczne wykształcone na przestrzeni 
dziejów oraz przez pewne emocje (patriotyzm) połączoną również wspólną historią”. 
Konstatuje dalej, że polityczne pojęcie narodu używane w konstytucjach różni się od 

 17 M. Florczak-Wątor, [w:] M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016, 
s. 288.
 18 P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
t. I…, s. 234-235. Słusznie też się stwierdza, że twórcy Konstytucji chcą przekazać przyszłym pokoleniom 
„wszystko co cenne z ponad tysiącletniego dorobku”. Zob. L. Garlicki, M. Derlatka, Uwagi do wstępu, [w:] 
L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja…, t. I, s. 35. Ten dorobek to właśnie dziedzictwo narodowe. Zob. 
K. Zeidler, Pojęcie dziedzictwa narodowego w Konstytucji RP i jego prawna ochrona, „Gdańskie Studia 
Prawnicze” 2004, t. XII, s. 343-353.
 19 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016, s. 70.
 20 Z. Witkowski, [w:] Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015, s. 82.
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pojęcia narodu stosowanego w etnografii czy etnologii, gdzie istotna jest przede wszyst-
kim wspólnota21. B. Banaszak zwraca uwagę, że w nauce upowszechnił się pogląd na-
wiązujący do francuskiej doktryny prawa konstytucyjnego, w myśl którego naród jest 
zbiorowością polityczną, obejmującą wszystkich obywateli bez względu na przynależność 
etniczną. Konstytucja traktuje naród w sensie politycznym jako zbiorowość bezpośred-
nio decydującą o swoich prawach. Podziela pogląd, że naród w konstytucji nie jest uj-
mowany w kategoriach etnicznych, chociaż pewne wątpliwości co do tego muszą zrodzić 
się na tle sformułowań preambuły22. Ze stanowiskiem, iż użyte w konstytucji pojęcie 
narodu nie jest tożsame z jego etnicznym znaczeniem zgadza się M. Gulczyński23.

Dokonujący przeglądu stanowisk prezentowanych w doktrynie, K. Działocha 
wskazuje, że nie ma w zasadzie kontrowersji, iż konstytucyjne pojęcie narodu nie odno-
si się do sfery etnicznej, lecz oznacza szerszą wspólnotę. Konstatuje także, że formuły 
preambuły, w których mowa o „Narodzie Polskim” jako o „wszystkich obywatelach” 
Rzeczypospolitej nie można uważać za definicję o charakterze prawnym. Interesujące 
wydaje się stanowisko W. Orłowskiego zauważającego, że konstytucja zarówno we 
wstępie, jak i w części artykułowanej odnosi się do pojęcia narodów w sensie etnicznym 
i politycznym, jednak podstawowym pojęciem jest naród w znaczeniu politycznym24.

Należy zauważyć, że w myśl art. 35 ust. 1 konstytucji „Rzeczpospolita Polska 
zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych 
wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów oraz rozwoju 
własnej kultury”. Zagwarantowano także, iż mniejszości narodowe i etniczne mają pra-
wo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych oraz służących tożsa-
mości religijnej, a także do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsa-
mości kulturowej (art. 35 ust. 2)25. Warto pokreślić, że konstytucja z natury rzeczy nie 

 21 P. Sarnecki, [w:] Prawo konstytucyjne RP, wyd. 7, Warszawa 2008, s. 177-178.
 22 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 7, Warszawa 2015, s. 221; idem, Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 63.
 23 M. Gulczyński, Zasada zwierzchnictwa narodu, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe…, 
s. 110.
 24 W. Orłowski, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 249 i n.
 25 Regulacja zawarta w art. 35 nie ma silnego oparcia w polskiej tradycji konstytucyjnej, mimo że jak 
stwierdza się w literaturze „problemy ochrony praw mniejszości były przedmiotem unormowania Konsty-
tucji marcowej, tak w wymiarze indywidualnym (art. 109 ust. 1 i art. 110), jak i grupowym (art. 109 ust. 2)”, 
gdyż nie rozwinęło się na ich tle ani orzecznictwo, ani literatura. W okresie Polski udowej brak było (poza 
ogólnym zakazem dyskryminacji) szczególnych konstytucyjnych regulacji dotyczących sytuacji praw 
mniejszości. Starano się wówczas, głosząc tezę o polityczno-moralnej jedności narodu polskiego, zminima-
lizować możliwość kultywowania tradycji i uzewnętrzniania odrębności przez mniejszości narodowe. 
L. Garlicki, Komentarz do art. 35 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, 
Warszawa 2003, s. 4-5; zob. także Prawne aspekty mniejszości narodowych w Polsce, BSE „Materiały i Do-
kumenty” 1993, nr 52; M. Kallas, Prace parlamentarne nad uregulowaniem statusu mniejszości w Polsce 
(1989 – 1995), „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3, s. 63-78; por. także Z. Galicki, Zapisy konstytucyjne doty-
czące mniejszości narodowych i etnicznych – praktyka polska, „Materiały i Dokumenty” nr 52, BSE, Kan-
celaria Sejmu, Warszawa 1993. O polityce państwa polskiego wobec mniejszości narodowych zob. S. Paw-
lak, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001, s. 130-134. Problematyka mniejszości 
była szczegółowo analizowana przez powołaną w toku obrad Sejmu X kadencji stałą Komisję Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. Był to pierwsze tego typu ciało w pracach pierwszego Sejmu. Komisje takie 
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zdefiniowała (bo nie mogła zdefiniować) pojęć „mniejszość narodowa” i „mniejszość 
etniczna”. Przyjęcie wspomnianych rozróżnień zaważyło jednak w istotny sposób nad 
kształtem późniejszych uregulowań. Należy pamiętać, że odróżnianie mniejszości naro-
dowych od etnicznych nie ma w prawie międzynarodowym charakteru uniwersalnego, 
a oba pojęcia uznaje się za synonimy. Na gruncie konstytucji nie są to jednak pojęcia 
równoznaczne, o czym przekonuje przebieg prac nad jej treścią oraz to, że ustawodawca 
w niektórych sytuacjach operuje tylko terminem „mniejszość narodowa”26.

Wartości, o których mowa w art. 35 ust. 1 konstytucji, zostały ujęte w formie 
negatywnej, co oznacza, że władze publiczne powinny powstrzymać się od ingerencji 
w określone sfery. Prawa, o jakich mowa w art. 35 ust. 2 konstytucji zostały za to okre-
ślone w formie pozytywnej, co nakłada na władze publiczne obowiązek stworzenia 
warunków umożliwiających realizację tych praw27. Zagwarantowano także, iż mniejszo-
ści narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, 
kulturalnych oraz służących tożsamości religijnej, a także do uczestnictwa w rozstrzy-
ganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej (art. 35 ust. 2 konstytucji). Ustrojo-
dawca ujął w treści art. 35 konstytucji kwestię kultury mniejszości narodowych i etnicz-
nych w sposób dynamiczny, akcentując nie tylko wolność zachowania ich kultury, ale 
także jej rozwoju28.

Konstytucja wyraźnie wyróżnia element obiektywny – czyli faktyczne istnienie 
mniejszości, tak narodowej, jak etnicznej od subiektywnego, który pozwala obywatelo-
wi na swobodę wyboru, czy życzy sobie ujawnić swą przynależność, czy chce być trak-
towany jako członek mniejszości. Warto zauważyć, że zakres podmiotowy wolności, 
o jakiej mowa w art. 35 konstytucji ograniczony jest tylko do obywateli polskich, pozo-
stawiając poza polem swojego działania cudzoziemców bezpaństwowców, nawet takich, 
którzy przebywają w Polsce na stałe.

Wypada zauważyć, że poczucie tożsamości narodowej związane jest z poczuciem 
przynależności do narodu. Dotyczy ono osób fizycznych, ma charakter prawa osobiste-
go i związane jest z identyfikacją ze wspólnotą narodową. Zakres przedmiotowy tożsa-
mości narodowej jest trudny do wyznaczenia. Mieści się w nim jednak dostęp do szero-
ko pojętych dóbr kultury. Na składniki tożsamości narodowej zwraca uwagę jednak 

istniały również w Sejmie późniejszych kadencji. Warto zauważyć, że żaden z projektów Konstytucji nie 
zawierał definicji pojęcia mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.
 26 Por. art. 134 ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP, Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, zm. z 
2001 r. Nr 74, poz. 786, w którym jedynie komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych 
w zarejestrowanych organizacji mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia list tych komitetów 
od konsekwencji pięcioprocentowego progu wyborczego, uprawniającego do podziału mandatów. Zob. 
S. Gebethner, Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. − Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001, s. 204
 27 W literaturze podnosi się, że art. 35 Konstytucji gwarantuje mniejszościom uprawnienia: instytucjo-
nalne (prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i służących ochronie tożsamości 
religijnej, a więc – prawo do własnego szkolnictwa, placówek kulturalnych i wyznaniowych, ale nie do 
tworzenia instytucji politycznych, administracyjnych, czy gospodarczych), proceduralne (do uczestniczenia 
w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości). Wynika z tego nie tylko możliwość, a wręcz koniecz-
ność powoływania przez mniejszości organizacji.
 28 Zob. P. Czarny w: M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Komentarz, t. I…, s. 808.
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w pierwszym rzędzie art. 35 konstytucji, odnoszący się do mniejszości narodowych. 
Wymienia on wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów 
i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, a także możliwość tworzenia instytucji eduka-
cyjnych, kulturalnych, służących również ochronie tożsamości religijnej. W świetle za-
nalizowanych poglądów doktryny, judykatury i standardów międzynarodowych wydaje 
się, iż nie ma wątpliwości co do tego, że pojęcie narodu w polskiej konstytucji nie ma 
charakteru etnicznego. Takie etniczne znaczenie może mieć natomiast pojęcie mniejszo-
ści narodowej.
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Zasada państwa prawa w polskim systemie 
prawnym oraz konsekwencje jej naruszenia 

w prawie Unii Europejskiej 

Wprowadzenie
Zasada państwa prawnego należy do podstawowych kanonów współczesnej de-

mokracji i bez cienia wątpliwości pozostaje fundamentalną wartością konstytucyjną 
i zasadą ustrojową państw demokratycznych. Jej zakres i interpretacja wywodzi się 
z krajowego porządku konstytucyjnego i wynika przede wszystkim z ustawy zasadniczej. 
Niemniej jednak są także inne czynniki wpływające na jej kształt i rozumienie. Nieba-
gatelną rolę odgrywa w tym zakresie działalność orzecznicza sądów konstytucyjnych, 
która poddaje treść i wykładnię tej zasady stałemu procesowi ewolucji. W kontekście 
zaś ochrony tej wartości ogromne znaczenie mają jej gwarancje, w tym zarówno krajo-
we, jak i te o charakterze międzynarodowym. W przypadku obniżenia efektywności 
mechanizmów wewnętrznych, szczególnie istotne powinny być mechanizmy kontrolne 
mające na celu zapewnienie poszanowania tej zasady i jej przestrzegania przez poszcze-
gólne państwa członkowskie UE, wszak zasada państwa prawa stanowi jedną z najważ-
niejszych wartości i zasad unijnych, zagwarantowanych w przepisach traktatowych.

Celem niniejszego opracowania pozostaje zbadanie pojęcia i zakresu zasady pań-
stwa prawnego na gruncie polskiego porządku konstytucyjnego oraz zweryfikowanie 
istnienia i skuteczności mechanizmów i instrumentów prawnych stanowiących gwaran-
cje jej poszanowania zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i ponadnarodowym. 
Przedmiot opracowania w szczególności obejmuje analizę treści i zakresu zasady demo-
kratycznego państwa prawnego, będącej naczelną zasadą ustrojową w Konstytucji RP 
z 1997 roku, jej krajowe formy kontroli, a także formy odpowiedzialności państw człon-
kowskich za naruszenie zasady państwa prawa w UE, ze szczególnym uwzględnieniem 
casusu Polski.
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1. Pojęcie zasady państwa prawa w polskim systemie prawnym 
oraz kontrola jej poszanowania

Zasada państwa prawa (państwa prawnego) w swojej istocie i pierwotnych zało-
żeniach miała na celu przede wszystkim ograniczenie władzy państwowej, ale niemniej 
ważne było i jest do dziś również to, by organy i instytucje państwowe działały wyłącz-
nie na podstawie i w granicach praw, podczas gdy obywatelom wolno byłoby czynić 
wszystko to, co normami prawnymi nie jest zakazane1. Koncepcja państwa prawa od 
początku zakładała, że stanowione przez państwo w sposób demokratyczny prawo, 
z konstytucją na czele, zajmuje pozycję nadrzędną i wiążącą dla rządzących, wyznacza 
ich zakres kompetencji oraz zapewnia obywatelom określony katalog praw i wolności 
wraz z gwarancjami ich przestrzegania. Istotnym elementem zapewniającym efektywność 
przestrzegania prawa miało być ustanowienie zróżnicowanych instytucji kontrolnych 
oraz form odpowiedzialności osób sprawujących władzę i piastujących najwyższe funk-
cje państwowe. W drodze stanowienia prawa państwo prawne miało możliwie dokładnie 
określać jego organizację, granice oraz formy swojej aktywności, a także – co ma tutaj 
kapitalne znaczenie – zakres i sposoby ingerencji w sferę wolności jednostki.

Na koncepcję państwa prawnego w jej pierwotnym rozumieniu, jak się wydaje, 
składało się szereg zasad. Wśród najważniejszych z nich warto wymienić: zasadę kon-
stytucjonalizmu, zgodnie z którą to konstytucja miała określać organizację i funkcjono-
wanie państwa, tryb tworzenia prawa, a jej pozycja w systemie prawnym miała być 
nadrzędna w stosunku do ustaw; zasadę podziału władz, która miała powstrzymywać 

 1 Proweniencja koncepcji państwa prawnego w doktrynie prawa konstytucyjnego wcale nie jest tak 
jednoznaczna, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, i ma ona najwyraźniej nieco zróżnicowane źródła. Nie-
którzy autorzy wywodzą ją jeszcze z czasów starożytności i wiążą ją z popularną wówczas ideą rządów 
prawa. Do jej późniejszego rozwoju w dużej mierze przyczynili się pisarze polityczni okresu absolutyzmu 
i Oświecenia na tle ewolucji myśli filozoficznych oraz ustrojów ówczesnych państw. Ewolucję tej koncepcji 
zawdzięczać należy dorobkowi angielskiej, francuskiej, a przede wszystkim niemieckiej myśli filozoficznej 
XVIII i XIX wieku, która legła o podstaw współczesnego rozumienia tej zasady, mimo różnic, jakie niewąt-
pliwie występują w ich odmianach, wywodzących się z niemieckiej koncepcji Rechtsstaat i angielskiej rule 
of law. Podkreślić należy to, że zanim idea państwa prawnego została urzeczywistniona w prawie pozytyw-
nym i stała się jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych (głównie w drugiej połowie XX w., choć 
i w tym zakresie brak jest jednomyślności w literaturze przedmiotu, gdyż niektórzy autorzy odwołują się 
tutaj do pierwszych konstytucji pisanych końca XVIII w.), podwaliny pod nią zostały wypracowane przez 
doktrynę i, obok koncepcji podziału władz, stanowi ona jedno z najcenniejszych osiągnięć nauk ustrojo-
wych. O genezie i istocie koncepcji państwa prawa kompetentnie pisze wielu przedstawicieli współczesnej 
doktryny prawa konstytucyjnego, historii czy teorii i filozofii prawa. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich 
wartościowych dzieł poświęconych badaniom nad tą problematyką i nie stanowi to celu niniejszego opraco-
wania, stąd ograniczymy się do powołania jedynie kilku pozycji literatury w tym zakresie, jak np.: A. Pułło, 
Zasady ustroju politycznego państwa, Gdańsk 2014, s. 94 i n.; P. Uziębło, Państwo prawa, [w:] J. Zajadło 
(red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Warszawa 2007, s. 221-228; J. Zakrzewska, Państwo 
prawa a nowa konstytucja, [w:] G. Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, Toruń 1992, 
s. 325-334; A. Zoll, Demokratyczne państwo prawne, „Civitas” 1997, nr 1; A. Dziadzio, Koncepcja państwa 
prawa w XIX w. Idea i rzeczywistość, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, z. 1, s. 177-201; J. Kowalski 
(red.), Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne. Antologia, Warszawa 2008, passim; H. Rot (red.), 
Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje). Studia i szkice, Wrocław 1994; I. Lipo-
wicz, O mądre prawo i wrażliwe państwo, Warszawa 2013, passim i wiele innych.
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jakże naturalne dla zjawiska władzy jej nadużywanie przez rządzących oraz zabezpieczać 
wolność jednostki; zasadę niezawisłości i niezależności sądownictwa; zasadę uznania 
ustawy za podstawowe źródło prawa; zasadę podporządkowania administracji prawu. 
W wieku XIX, a szczególnie XX, w których następowało utrwalanie tej koncepcji i jej 
podstawowych zasad w konstytucjach pisanych oraz nadrzędności norm ustaw zasadni-
czych, a także następował dalszy rozwój instytucji ich ochrony, równolegle dają się za-
obserwować powstawanie i ewolucja innych, dotychczas nieznanych, form kontroli 
przestrzegania prawa, jak chociażby sformułowana przez Georga Jellinka i rozwinięta 
przez Hansa Kelsena na przełomie tych wieków idea ochrony konstytucji i kontroli kon-
stytucyjności prawa, realizowana przez powołany specjalnie w tym celu, odrębny i nie-
zależny organ sądowy, urzeczywistniona przez tego ostatniego w treści Konstytucji 
austriackiej z 1920 roku2. Ponadto również tworzono i utrwalano zróżnicowane mecha-
nizmy i formy odpowiedzialności prawnej najwyższych funkcjonariuszy w państwie, 
nadając im charakter instytucji prawnych. Poszukiwano także skutecznych rękojmi 
formalnoprawnych oraz gwarancji praw i wolności obywatelskich.

Współczesne rozumienie zasady państwa prawnego w polskim porządku prawnym 
w dużej mierze opiera się na dorobku europejskiej doktryny w tym zakresie, gdyż jest 
to zasada względnie nowa dla polskiej rzeczywistości konstytucyjnej, która znalazła 
swoje zakotwiczenie w polskich ustawach zasadniczych dopiero po przemianach ustro-
jowych z końca lat 80. XX w. Na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 roku3 koncepcja ta przyjęła postać naczelnej zasady ustrojowej demokratycznego 
państwa prawnego, urzeczywistniającego również zasadę sprawiedliwości społecznej4. 
Dosyć powszechnie w literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż elementem niejako od-
różniającym istotę państwa prawnego od pojęcia demokratycznego państwa prawnego 
jest umożliwianie rzeczywistego wpływu społeczeństwa (obywateli) na podejmowanie 

 2 Hans Kelsen wychodził z założenia, że zhierarchizowany system norm prawnych może prawidłowo 
funkcjonować jedynie w przypadku, gdy nie są one ze sobą sprzeczne. Według jego koncepcji parlament 
jako główny twórca prawa sam nie może być gwarantem jego konstytucyjności, stąd stał on na gruncie tezy, 
że może to być wyłącznie organ pozaparlamentarny. Twierdził również, że sądy powszechne nie mogą tego 
uczynić należycie ze względu na rozbieżności w orzecznictwie. Stąd kontrola konstytucyjności prawa win-
na zostać powierzona jednemu organowi o charakterze centralnym – trybunałowi konstytucyjnemu. Szerzej 
zob.: H. Kelsen, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, Warszawa 2009, s. 38 i n. Kompetentnie pisze 
o tym również D. Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999, s. 20. Por. w orygina-
le: G. Jellinek, Ein Verfassungsgerichtshof für Österreich, Wien: Hölder 1885, passim; H. Kelsen, Vom 
Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen: Mohr 1920, wyd. 2 rozszerzone 1929, reprint: Aalen, Scientia 
1981. W języku angielskim: N. Urbinati, C. I. Accetti (red.), The Essence and Value of Democracy, tłum. 
B. Graf, Rowman & Littlefield Publishers 2013, passim.
 3 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 4 Art. 2 Konstytucji. Zasada sprawiedliwości społecznej, która – choć związana w treści literalnego 
brzmienia tego postanowienia Konstytucji z zasadą demokratycznego państwa prawnego, lecz stanowiąca 
niejako dodatkowo wynikający z niej aspekt rozważań, wywołuje najwięcej wątpliwości interpretacyjnych 
i nie będzie przedmiotem dyskusji w ramach niniejszego opracowania. Zob. bardziej szczegółowo: A. Pie-
niążek, Zasada demokratycznego państwa prawnego, [w:] B. Szmulik (red.), Prawo konstytucyjne, Warsza-
wa 2016, s. 71; M. Grzybowski, Zasada demokratycznego państwa prawa, [w:] M. Grzybowski (red.), 
Prawo konstytucyjne, Białystok 2009, s. 75; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, War-
szawa 1998, s. 62.
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najważniejszych decyzji w państwie, w szczególności zaś na treść stanowionego prawa, 
w tym na katalog praw i wolności człowieka i obywatela, a także ich dostosowywanie 
do standardów międzynarodowych, oraz – co wydaje się mieć fundamentalne znaczenie 
– poddawanie kontroli ich przestrzegania ze strony organów ponadnarodowych i mię-
dzynarodowych.

Wśród elementów, czy też zasad składających się na, i charakteryzujących zarazem, 
istotę pojęcia demokratycznego państwa prawnego na gruncie obwiązującej polskiej 
ustawy zasadniczej nie sposób zatem nie wymienić następujących: zasady podziału władz; 
istnienia zamkniętego i uporządkowanego systemu prawnego (źródeł prawa); supremacji 
konstytucji nad innymi aktami normatywnymi oraz prymatu ustawy nad aktami niższe-
go rzędu w systemie źródeł prawa; istnienia rozwiniętego w ustawie zasadniczej katalogu 
podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela, zgodnego z międzynarodowymi 
standardami wraz z odpowiednim zestawem ich gwarancji instytucjonalno-prawnych; 
ingerencji państwa w sferę wolności i własności jednostki wyłącznie na podstawie ustawy 
i w stopniu niezbędnym dla zachowania standardów demokratycznych oraz niezagraża-
jącym ich nadmiernemu, nieproporcjonalnemu i nieuzasadnionemu ograniczaniu; istnie-
nia mechanizmów kontroli konstytucyjności prawa i legalności aktów normatywnych; 
zasady suwerenności; zapewniania udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
państwowych, w tym w stanowieniu prawa i wymierzaniu sprawiedliwości; opartych na 
zasadach demokratycznych wolności, tajności i powszechności procedur wyborczych; 
ochrony praw słusznie nabytych; sądowej kontroli działalności władzy publicznej, w tym 
w szczególności organów władzy wykonawczej; odpowiedzialności odszkodowawczej 
państwa5, będącej instytucjonalną gwarancją praworządności, a także cywilnej jego 
urzędników oraz prawno-karnej najwyższych funkcjonariuszy państwowych; respekto-
wania zasad tzw. wewnętrznej moralności prawa i wynikających z niej reguł dobrej legi-
slacji, na które składają się jej jawność, niesprzeczność, zupełność, zakaz retroaktywno-
ści, jasne reguły określające zasady obowiązywania i jednolite stosowanie, odpowiedni 
okres upływający między ogłoszeniem a wejściem w życie aktu normatywnego (vacatio 
legis), zakaz nadmiernej ingerencji (zasadę proporcjonalności); zasady niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów6.

Z elementów tych dosyć wyraźnie wyłaniają się mechanizmy i instrumenty praw-
ne stanowiące zarazem gwarancje oraz formy kontroli przestrzegania zasady demokra-
tycznego państwa prawnego, gdyż znajdują się z nią w pełnej symbiozie. Do najbardziej 
jaskrawych i skutecznych zaliczyć należy całą niezależną władzę sądowniczą7, której 
zadaniem jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w każdym aspekcie (również, 

 5 Interesujące rozważania na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa znaleźć można u: 
D. Dudek, Konstytucja a odpowiedzialność, [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.), Dziesięć lat Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007, s. 48.
 6 Bardziej wnikliwe badania nad problematyką wykazują określenie przez niektórych autorów po-
działu na przesłanki formalne i materialne. Por.: A. Pułło, op. cit., 99 i n.; A. Pieniążek, op. cit., s. 70-71; 
M. Grzybowski, op. cit., s. 74-75; L. Garlicki, Polskie …, s. 58 i n.
 7 Cenne opracowanie poświęcone problematyce władzy sądowniczej stanowi monografia Trzecia 
władza. Sądy i Trybunały, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008, passim, będąca pokłosiem L Ogólnopolskiego Zjaz-
du Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Gdyni w dniach 24-26 kwietnia 2008 roku.
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a może przede wszystkim, ochrony wolności i praw jednostek przed naruszeniem ich 
przez organy władzy publicznej), w tym zarówno system sądów powszechnych (z Sądem 
Najwyższym na czele) oraz administracyjnych, jak i sądów szczególnych, realizujących 
zadania z zakresu ochrony konstytucji i kontroli konstytucyjności prawa oraz ochrony 
praw jednostek (Trybunał Konstytucyjny), a także rozstrzygających sprawy z zakresu 
odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych urzędników państwowych (Trybunał 
Stanu)8. Istotną rolę w zakresie form kontroli i gwarancji instytucjonalno-prawnych 
współcześnie odgrywają organy i procedury pozasądowe w postaci działalności różnego 
rodzaju ombudsmanów (Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, etc.), 
których zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem, gwarantowanych przez konstytucję, 
akty prawa międzynarodowego i europejskiego oraz ustawy, wolności i praw jednostek.

Wyeksponować tutaj należy działalność orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, 
która klauzulę demokratycznego państwa prawnego traktuje jako zbiorczy wyraz szere-
gu zasad i reguł o bardziej szczegółowym charakterze, które nie są wprawdzie wyraźnie 
określone w konstytucji, ale w sposób bezpośredni dają się z niej wyinterpretować. W ten 
sposób Trybunał w znacznej mierze uzupełnia tekst obowiązującej ustawy zasadniczej 
w zakresie rozumienia zasady demokratycznego państwa prawnego, wypełniając jej luki 
tak, by dało się z niej wyprowadzić wszystkie treści dyktowane przez standardy współ-
czesnego państwa demokratycznego i tym samym nadając jej wciąż pełniejszy i nieco 
odmienny zakres9.

Na dodatkową uwagę zasługuje również fakt, że cechą charakterystyczną współ-
czesnego demokratycznego państwa prawnego pozostaje nie tylko stworzenie skutecznych 
instrumentów prawnych (zasad, procedur, etc.) oraz instytucjonalno-prawnych gwarancji 
w wewnętrznym porządku prawnym i systemie organów państwowych, ale także umoż-
liwienie obywatelom korzystania z możliwości skonfrontowania decyzji tych organów 
z poziomem standardów ponadnarodowych i międzynarodowych oraz poddanie ich kon-
troli i ewentualnemu ich wzruszeniu przez stosowne instytucje i organy ponadnarodowe 
i międzynarodowe. Do najbardziej skutecznych mechanizmów takiej kontroli zaliczyć 

 8 Por.: D. Dudek, op. cit., s. 46.
 9 Por.: L. Garlicki, Polskie …, s. 59-60. Szerzej o rozmaitych aspektach działalności Trybunału Kon-
stytucyjnego zob.: L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa, Warszawa 2014, passim; A. Ku-
stra, Kontrola konstytucyjności całej ustawy, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2; B. Banaszak, Porównawcze 
prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 444 i n.; W. Moj-
ski, Kilka uwag o przedmiocie i funkcjach kontroli konstytucyjności prawa w Polsce, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3, s. 281 i n. Wśród najnowszych prac warto sięgnąć do: B. Ziemianin, Pozy-
cja prawna Trybunału Konstytucyjnego, [w:] J. Ciapała, P. Mijał (red.), Wokół wybranych problemów kon-
stytucjonalizmu, Warszawa 2017, s. 357-363; W. Płowiec, Przepis prawny i norma prawna jako przedmiot 
kontroli Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2017, nr 1, s. 36-53; R.M. Małajny, Trybunał Kon-
stytucyjny jako strażnik Konstytucji, „Państwo i Prawo” 2016, nr 10, s. 5-22; idem, Legitymacja sądownic-
twa konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2015, nr 10, s. 5-21; L. Garlicki, Niekonstytucyjność: formy, skutki, 
procedury, „Państwo i Prawo” 2016, nr 9, s. 3-20. Równie istotne dla badanej materii są: B. Szmulik, Są-
downictwo konstytucyjne – ochrona konstytucyjności prawa w Polsce, Lublin 2001, passim; Z. Czeszejko-
-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne. (Tradycja a współczesność), „Państwo i Prawo” 2001, nr 6; 
J. Trzciński (red.), Trybunał Konstytucyjny, Wrocław 1987, passim; Zagadnienia sądownictwa konstytucyj-
nego. O istocie państwa w 90 rocznicę ustanowienia Konstytucji marcowej, Warszawa 2014, passim.
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należy możliwość złożenia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka Rady Europy. Za niemniej istotne w zakresie ochrony wolności i praw jednostek 
bez wątpienia można by uznać również instytucje Unii Europejskiej (Trybunał Sprawie-
dliwości, Ombudsmana, ale także system praw gwarantowanych przez prawo pierwotne 
UE oraz instrumentów i procedur ich ochrony wynikających z prawa pochodnego). Dzia-
łania UE okazać się mogą o tyle skuteczniejsze, że – w odróżnieniu od spraw indywidu-
alnych, rozpatrywanych przez ETPCz – stanowić mogą ingerencję struktury ponadnaro-
dowej w wewnętrzne funkcjonowanie państwa członkowskiego UE w kontekście 
praworządności i przestrzegania zasady państwa prawnego. Wszak od wejścia w życie 
traktatu lizbońskiego zasada ta została oficjalnie i formalnoprawnie uznana za wartość 
ponadnarodową obowiązującą w przestrzeni unijnej.

Dylematem bez wątpienia pozostaje to, na jakiej podstawie, w oparciu o jakie 
przesłanki i w jakim stopniu UE uprawniona jest do ingerencji w tę sferę funkcjonowa-
nia państwa. Z jednej strony stanowi to bowiem wciąż obszar jego suwerenności we-
wnętrznej, z drugiej zaś, przystępując do struktury ponadnarodowej, państwa członkow-
skie dobrowolnie godzą się na przekazanie pewnego zakresu swojej suwerenności na 
rzecz UE, a także, a może przede wszystkim, na dokładanie wszelkich starań, by utrzy-
mywać odpowiedni poziom przestrzegania i egzekwowania ustalonych wspólnie dla 
wszystkich państw wartości, zasad i praw określonych w traktatach. Jeżeli w poszcze-
gólnych państwach wystąpi zatem problem zmniejszenia skuteczności mechanizmów 
wewnętrznych i obniżenia stopnia przestrzegania zasady praworządności, to wówczas 
być może wskazana byłaby ingerencja zewnętrzna, pozwalająca na zachowanie co naj-
mniej dotychczas osiągniętego poziomu tegoż – w imię dobra wspólnego, jakie stanowi 
UE i jej wartości. Problem jednakże polega na tym, że po pierwsze, wbrew pozorom 
wciąż bardzo trudno jest jednoznacznie określić, gdzie przebiega wyraźna granica mię-
dzy zakresem uprawnień UE a suwerennym i nieprzekazywalnym zakresem kompeten-
cji jej państw członkowskich. Po drugie zaś, oszacowanie stopnia przestrzegania prawo-
rządności, czy też stwierdzenie obniżenia jego poziomu, jest sprawą uznaniowej oceny 
jej przesłanek i niestety nie jest wolne od względów politycznych, istnieje zatem spore 
niebezpieczeństwo, że może ona być bardzo arbitralna.

2. Formy odpowiedzialności państw członkowskich za narusze-
nie zasady państwa prawa w prawie UE

Unia Europejska (dalej UE) jest organizacją międzynarodową, która opiera się 
na wartościach prawnych precyzyjnie określonych w art. 2 TUE10. Należą do nich: 
„poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do 
mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opar-
tym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na 

 10 Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany) (dalej TUE), Dz. Urz. C 202, 
z 07.06.2016 r.
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równości kobiet i mężczyzn”11. W literaturze przedmiotu określane są również jako 
„wartości konstytucyjne Unii Europejskiej”12. Należy jednak pamiętać, że UE to wspól-
nota obejmująca 28 państw członkowskich, które posiadają własne systemy konstytu-
cyjne, oparte na wspólnych europejskich standardach. Dlatego też, odwołując się do 
wartości UE, należy wskazać dwa poziomy: krajowy – obejmujący wartości konstytu-
cyjne państw członkowskich oraz unijny – wyznaczający sposób wykonywania kom-
petencji przez samą UE oraz wykonywanie zobowiązań traktatowych przez państwa 
członkowskie13. Konsekwentnie analizując odpowiedzialność państw członkowskich za 
naruszenie zasady państwa prawa, należy uwzględnić tę specyfikę.

Pierwszy poziom realizacji zasady państwa prawa związany jest z samym wyko-
nywaniem władzy w państwach członkowskich oraz przestrzeganiem przez nie analizo-
wanej zasady. Ten poziom nie jest bezpośrednio połączony z wykonywaniem prawa 
unijnego, ale stanem państwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że fakt niewykonywania 
zobowiązań traktatowych również negatywnie wpływa na realizację zasady państwa 
prawa przez państwa członkowskie. W tym kontekście jednak będzie ono postrzegane 
na równi z niewykonywaniem zobowiązań międzynarodowych.

Drugi poziom natomiast odnosi się do UE jako podmiotu wyposażonego w kom-
petencje powierzone jej przez państwa członkowskie oraz poszanowanie zasady państwa 
prawa przez państwa członkowskie w procesie wykonywania zobowiązań traktatowych.

Odnosząc się jedynie do poszanowania zasady państwa prawa przez państwa 
członkowskie, należy wskazać dwa instrumenty kontroli unormowane w traktacie.

Po pierwsze jest nim odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie 
zobowiązań traktatowych14. Zgodnie z brzmieniem traktatu oraz wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej państwo ponosi odpowiedzialność za działania, któ-
re odnoszą się do czynności podjętych w granicach kompetencji Unii Europejskiej. Jego 
wadliwe postępowanie uniemożliwia lub utrudnia osiągnięcie jednego z celów traktato-
wych15. Wskazana forma odpowiedzialności łączy się bezpośrednio z postępowaniem 
przed Trybunałem Sprawiedliwości, który może orzec ostatecznie karę pieniężną16. 
Należy jednak podkreślić, że wskazany instrument ma na celu zapewnienie skutecznego 
wykonywania zobowiązań traktatowych, a nie bezpośrednio poszanowania zasady pań-
stwa prawa.

 11 Art. 2 TUE.
 12 Szerzej na temat zakresu pojęcia patrz: A. Cieśliński, Wartości Unii Europejskiej jako wartości 
konstytucyjne, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3469, „Przegląd Prawa i Administracji” XCI 2012, 
s. 18-22.
 13 Por. A. Wentkowska, J. Barcik, Prawa Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony, Warszawa 2011, 
s. 71-78.
 14 Art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej TFUE), Dz. Urz. C 202, z 07.06.2016 r.
 15 Analiza orzecznictwa TS wskazuje, że naruszenie zobowiązań traktatowych może polegać np. na 
nieimplementowaniu dyrektyw lub niewłaściwej ich implementacji do porządku krajowego, naruszeniu pra-
wa unijnego poprzez działalność prawotwórczą władzy legislacyjnej. Szerzej patrz: E. Krzysztofik, System 
ochrony prawnej w Unii Europejskiej, [w:] A. Kuś (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zary-
sie, Lublin 2012, s. 354.
 16 Szerzej patrz: N. Półtorak, Komentarz do art. 258 – 26 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, t. III, Warszawa 2012, s. 251-296.
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Drugim instrumentem jest odpowiedzialność polityczna państw członkowskich 
na mocy art. 7 TUE. Zgodnie z brzmieniem wskazanych postanowień państwo ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie wartości UE określonych w przywoływanym powyżej 
art. 2 TUE. Należy podkreślić, że nie jest ona ograniczona do zakresu kompetencji UE. 
Komisja argumentuje to w następujący sposób: „jeżeli państwo narusza podstawowe 
wartości w sposób wystarczająco poważny, aby zastosowanie miał art. 7, może to pod-
ważyć sam fundament UE i osłabić zaufanie pomiędzy jej członkami, niezależnie od 
dziedziny, w której naruszenie występuje”17. Podmiotami uprawnionymi do uruchomie-
nia procedury są: Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz jedna trzecia państw 
członkowskich. Następnie Rada, stanowiąc większością czterech piątych głosów, po 
uzyskaniu zgodny Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego 
ryzyka poważnego naruszenia wartości określonych w art. 2 TUE. Pierwszy etap postę-
powania kończy się skierowaniem zaleceń do zainteresowanego państwa, po jego wcze-
śniejszym wysłuchaniu. Drugi etap postępowania łączy się ze stwierdzeniem przez Radę 
istnienia poważnego i stałego naruszenia wartości określonych w art. 2 TUE. W takiej 
sytuacji działania podejmowane są na wniosek Komisji Europejskiej lub jednej trzeciej 
państw członkowskich i wymagają jednomyślności w Radzie Europejskiej. Oczywiście 
przed podjęciem decyzji państwo członkowskie ma prawo do przedstawienia swojego 
stanowiska. Konsekwencją takiej decyzji jest zawieszenie przez Radę określonych praw 
przysługujących danemu państwu, łącznie z prawem do głosowania w Radzie. Taka 
decyzja podejmowana jest większością kwalifikowaną. Jest to najwyższa kara politycz-
na, jaka może być nałożona na państwo członkowskie. W konsekwencji nie uczestniczy 
ono aktywnie w procesie decyzyjnym, nie współtworzy prawa unijnego. Należy pamię-
tać, że zawieszenie w prawie do głosowania nie zwalnia tego państwa członkowskiego 
z obowiązku wykonywania powstałych zobowiązań. Trzeci etap uruchamiany jest, 
kiedy ustąpią przesłanki, które wpłynęły na przyjęcie omówionych powyżej środków. 
Rada, działając większością kwalifikowaną, może podjąć decyzję o ich zmianie lub 
uchyleniu18.

Obok instrumentów traktatowych Komisja Europejska wprowadziła procedurę 
Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności19, która stanowi, jej zdaniem, po-
stępowanie przygotowawcze wobec procedury unormowanej w art. 7 TUE. Zgodnie 
z argumentacją przez nią zaproponowaną, założenia jej opierają się na doświadczeniach 
w zakresie procedury z art. 258 TFUE oraz art. 7 TUE20. Wprowadzona została w 2014 r. 

 17 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Nowe ramy UE na rzecz umocnienia 
praworządności COM (2014) 158.
 18 Szerzej patrz: Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, To-
ruń 2015, s. 95-99.
 19 COM 2014 (158).
 20 Ustanowienie omawianej procedury wywołało szeroką dyskusję. Z jednej strony pojawiły się argu-
menty odmawiające Komisji kompetencji we wskazanym zakresie. Autorzy podkreślają, że brak jest wyraź-
nej podstawy traktatowej do ustanowienia procedury poprzedzającej uruchomienie art. 7 TUE. Z drugiej 
strony należy wskazać m.in. argumenty odwołujące się do stanowiska Rady, która nie odmówiła kompetencji 
Komisji, ale podkreśliła, że dialog prowadzony przez nią ma na celu m.in. „uzupełnienie prac innych instytu-
cji UE”. Ponadto podkreśla się, że omawiana procedura umożliwia państwu, po pierwsze, zakończenie 
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na mocy komunikatu Komisji (Komunikat C (2014) 158) w związku z sytuacją politycz-
ną na Węgrzech. Wskazana procedura zakłada poszukiwanie rozwiązania problemu 
w oparciu o dialog między państwem członkowskim i Komisją. Uruchamiana jest, aby 
„zapobiec pojawieniu się systemowego zagrożenia dla praworządności w tym państwie 
członkowskim, które to zagrożenie mogłoby się przerodzić w «wyraźne ryzyko poważ-
nego naruszenia» w rozumieniu art. 7 Traktatu”21. W odróżnieniu od wskazanych powy-
żej instrumentów nie posiada ona swojego umocowania traktatowego, ale stanowi prze-
jaw aktywności decyzyjnej Komisji.

3. Uruchomienie procedury Nowe ramy na rzecz praworządności 
na przykładzie Polski

Zgodnie z postanowieniami komunikatu, procedura Nowe ramy na rzecz prawo-
rządności uruchamiana jest w sytuacji, „gdy organy państwa członkowskiego będą 
przyjmować środki lub tolerować sytuacje, które mogą mieć systematyczny negatywny 
wpływ na integralność, stabilność lub prawidłowe działanie instytucji i mechanizmów 
ochronnych ustanowionych na szczeblu krajowym w celu zapewnienia praworządności”. 
Wskazane działania muszą zagrażać porządkowi publicznemu, instytucjonalnemu i praw-
nemu oraz strukturze konstytucyjnej państwa. Jednocześnie należy wykazać, że środki 
krajowe służące do ochrony zasady praworządności są nieskuteczne.

Omawiana procedura obejmuje trzy etapy.
Pierwszy to ocena Komisji. Na tym etapie gromadzi ona i analizuje wszelkie 

istotne informacje oraz ocenia istnienie przesłanek wskazujących na systemowe zagro-
żenie państwa prawnego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi rozpoczyna dialog 
z danym państwem członkowskim. W tym celu wysyła do niego odpowiednio uzasad-
nioną „opinię na temat państwa prawnego”. W przypadku Polski Komisja rozpoczęła 
dialog w styczniu 2016 r. i wskazała, jako działania spełniające powyższe przesłanki, 
dwie kwestie: spór wobec składu Trybunału Konstytucyjnego oraz nowelizację ustawy 
o radiofonii i telewizji22. Strona Polska przesłała dwie odpowiedzi na pytania skierowa-
ne przez Komisję: w dniu 7 stycznia 2016 r. w piśmie w sprawie ustawy medialnej, 
w której zaprzeczyła wywieraniu negatywnego wpływu na pluralizm mediów, oraz 
w dniu 11 stycznia tegoż roku w sprawie reformy Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsza 
debata orientacyjna Komisji w celu oceny sytuacji w Polsce zgodnie z ramami prawny-
mi w dziedzinie praworządności odbyła się w dniu 13 stycznia 2016 r.

Drugi etap polega na opublikowaniu „zaleceń w sprawie praworządności”, które 
są kierowane do danego państwa członkowskiego. Ich treść zasadniczo opiera się na 
wyniku wcześniejszego dialogu. Komisja jednocześnie wyznacza termin do rozwiązania 

naruszenia, po drugie, przygotowanie argumentacji, którą po uruchomieniu procedury z art. 7 TUE prezentu-
je przed Radą. Szerzej patrz: P. Marcisz, M. Tabor, Nowe ramy unii Europejskiej na rzecz umacniania prawo-
rządności. Krytyczna analiza analizy krytycznej (artykuł polemiczny), „Państwo i Prawo” 2017, nr 12.
 21 COM 2014 (158).
 22 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_pl.htm [dostęp 10.01.2018]

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_pl.htm


184

Viktoria Serzhanova, Edyta Krzysztofik

wskazanych w zaleceniach problemów. Państwo jest zobowiązane do przesłania infor-
macji o podjętych działaniach. W stosunku do Polski Komisja przekazała zalecenia 
w dniach: 27 lipca 2016 r.23, 21 grudnia 2016 r.24 i 26 lipca 2017 r.25

Ostatni etap sprowadza się natomiast do działań następczych w stosunku do pań-
stwa. Komisja monitoruje czynności podjęte przez państwo w celu wykonania zaleceń. 
Jeżeli natomiast nie podejmie ono działań w wyznaczonym terminie, może ona podjąć 
decyzję o uruchomieniu procedury z art. 7 TUE. Zdaniem Komisji Polska nie wykonała 
zaleceń, które trzykrotnie do niej skierowała i w następstwie tego w dniu 20 grudnia 
2017 r. skierowała wniosek do Rady o uruchomienie procedury z art. 7 TUE26. Komisja 
w swojej argumentacji podkreśliła, że Parlament Europejski również wykazał poważne 
zaniepokojenie sytuacją w Polsce27. Ponadto odniosła się do stanowisk Sieci Prezesów 
Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Komisji 
Weneckiej, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Komitetu Praw Człowieka ONZ, 
a także licznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takie jak Amnesty Interna-
tional i Sieć Współpracy na rzecz Praw Człowieka i Demokracji28. Jednocześnie przed-
stawiła czwarte zalecenie29 i podkreśliła, że jeżeli strona Polska wykona wskazane 
działania (w terminie trzech miesięcy), ponownie rozważy skierowanie wniosku po 
uwzględnieniu stanowiska PE i Rady. Sprawa zatem jest w toku i w zależności od sta-
nowiska, jakie w tym zakresie zajmie Polska, z pewnością niebawem spodziewać się 
należy podjęcia przez UE dalszych kroków rozstrzygających.

Uwagi końcowe
Współczesne rozumienie zasady państwa prawa na gruncie polskiej ustawy za-

sadniczej nie wzbudza większych wątpliwości. Wywodzi się ona z dorobku europejskiej 
doktryny prawa konstytucyjnego i doświadczeń ustrojowych państw o bardziej dojrzałych 
i utrwalonych tradycjach demokracji. W obowiązującej konstytucji przyjęła ona kształt 
zasady demokratycznego państwa prawnego, tym samym łącząc w sobie, dobrze znane 

 23 Zalecenia Komisji z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie praworządności w Polsce, COM (2016) 5703.
 24 Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2016 r. 2017/143 w sprawie praworządności w Polsce uzupeł-
niające zalecenie 2016/1374, Dz. Urz. UE z 2016 r. L 22.
 25 Zalecenie Komisji z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające zalece-
nia Komisji (UE) 2016/1374 i (UE) 2017/146, COM (2017) 5320.
 26 REASONED PROPOSAL IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 7(1) OF THE TREATY ON EU-
ROPEAN UNION REGARDING THE RULE OF LAW IN POLAND, proposal for a COUCIL DECISION 
on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law, COM 
(2017) 835.
 27 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji w Polsce 
(2015/3031(RSP)), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie niedawnych 
wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Eu-
ropejskiej (2016/2774(RSP)) oraz European Parliament resolution of 15 November 2017 on the situation of 
the rule of law and democracy in Poland (2017/2931(RSP)).
 28 https://ec.europa.eu/poland/news/171220_rule_of_law_pl [dostęp 10.01.2018].
 29 Zalecenie Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające za-
lecenie 2016/1374, 2017/146 i 2017/1520, COM (2017) 9050.

https://ec.europa.eu/poland/news/171220_rule_of_law_pl
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w doktrynie, elementy państwa prawa, praworządności oraz demokratycznego stylu 
sprawowania władzy. Nie jest to jednak zjawisko, które nie ulega rozwojowi. W okresie 
dwóch dekad obowiązywania konstytucji, w oparciu o działalność Trybunału Konsty-
tucyjnego, zakres i wykładnia tej zasady nabierają coraz to nowych cech, które nieko-
niecznie expressis verbis wynikają z jej sformułowania w ustawie zasadniczej. Zasada 
ta stanowi niejako pewien zbiór elementów, które są włączane do jej interpretacji w opar-
ciu o najważniejsze standardy międzynarodowe w tym zakresie. Niebagatelne znaczenie 
dla jej przestrzegania mają wewnętrzne mechanizmy kontrolne, ale równie istotna, jeśli 
nie ważniejsza, pozostaje możliwość skonfrontowania poziomu poszanowania zasady 
państwa prawnego w przestrzeni międzynarodowej i ponadnarodowej w świetle obowią-
zujących w niej standardów.

Odnosząc się do tego ostatniego, stwierdzić należy, że UE posiada takie instru-
menty kontrolne wynikające z prawa pierwotnego. Przede wszystkim wartości szczegól-
nie chronione przez Unię zostały określone w art. 2 TUE. Nadto art. 258 TFUE i art. 7 
TUE determinują dwa rodzaje procedur, w oparciu o które UE może zainicjować postę-
powanie mające na celu niejako wymuszenie przestrzegania zarówno wartości i zasad 
unijnych przyjętych przez państwa członkowskie jako wspólne, jak i prawa UE oraz jego 
implementacji. Warto też podkreślić, że w zakresie kontroli przestrzegania przez państwa 
członkowskie wartości zawartych w traktacie, w tym poszanowania zasady państwa 
prawa, dosyć szerokie uprawnienia posiada Komisja Europejska, określana również jako 
strażnik traktatów. Traktaty wyraźnie stanowią, że jest ona jednym z podmiotów inicju-
jących procedurę z art. 7 TUE. Nie ulega również wątpliwości, że jest jedynym podmio-
tem30, który może inicjować postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości na mocy 
art. 258 TFUE. W obydwu wskazanych przypadkach traktat nadał jej konkretne upraw-
nienia i precyzyjnie unormował zasady postępowania. Ponadto państwu członkowskie-
mu przysługują odpowiednie instrumenty ochrony przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Wydaje się jednak, że w kontekście procedury Nowe ramy na rzecz umacniania 
praworządności sytuacja wygląda nieco inaczej. Jak podkreślono wyżej, nie ma ona 
swojego umocowania traktatowego. Jest przejawem aktywności decyzyjnej Komisji 
Europejskiej. Powołana została na mocy komunikatu, jako instrument poprzedzający 
uruchomienie procedury z art. 7 TUE. Głównym celem procedury jest podjęcie dialogu 
z państwem członkowskim w celu zaprzestania działań naruszających, zdaniem Komisji, 
zasadę państwa prawa. Do państwa członkowskiego kierowane są zalecenia, które po-
winny być wykonane w terminach określonych przez Komisję. Podobnie jak w postępo-
waniu administracyjnym przeprowadzanym przez Komisję na mocy art. 258 TFUE, 
konsekwencją niepodjęcia oczekiwanych działań przez państwo członkowskie jest uru-
chomienie procedury, z którą wiążą się określone negatywne konsekwencje.

W związku z powyższym sprawa skuteczności działań UE na tej podstawie wcale 
nie jest oczywista i wzbudzać może wiele kontrowersji. Ostatecznie należy zastanowić się 
nad wyznaczeniem granicy, jak daleko Unia Europejska może ingerować w wewnętrzne 

 30 Przy zachowaniu obowiązkowych konsultacji z Komisją, wyjątkowo skargę może wnieść również 
inne państwo członkowskie.
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działania państwa podejmowane w granicach własnych, nieprzenaszalnych kompetencji, 
co jak się okazuje, jest wciąż dosyć trudne. Wydaje się jednak, że chociaż na obecnym 
etapie ten dylemat wciąż pozostaje nierozstrzygnięty, dalszy rozwój wydarzeń może to 
zmienić.
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Kilka uwag na tle aktualnych przemian 
konstytucyjnych w Polsce 

1. Rok 1989 w Polsce zapoczątkował proces odchodzenia od zasad ustrojowych 
państwa socjalistycznego. Rozpoczął się proces transformacji ustrojowej, którego zwień-
czeniem stała się Konstytucja z 1997 r.1 Co do zasady stabilna praktyka ustrojowa aż do 
jesieni 2015 r. rodziła przekonanie o stabilności założeń i zgodzie sił politycznych co do 
aksjologii i rozwiązań instytucjonalnych Konstytucji. Materia Konstytucji RP zawiera 
nowoczesne, typowe rozwiązania ustrojowe, funkcjonujące w wielu demokratycznych 
państwach, jednocześnie odzwierciedlając oryginalne, polskie doświadczenia historycz-
ne, uznane przez ustrojodawcę za najwartościowsze w naszej konstytucyjnej tradycji. 
Bazuje ona na filozofii liberalno-demokratycznej, uwzględniając jednocześnie doświad-
czenia praktyki transformacji po 1989 r., oraz wyrażając społeczno-polityczne i aksjo-
logiczne kompromisy okresu przygotowywania Konstytucji. W ich tle kontrapunktem 
były zwłaszcza nie tak dawne, gorzkie doświadczenia okresu realnego socjalizmu. 
Wyzwaniem dla jej twórców było zarówno należyte zagwarantowanie praw i wolności 
jednostki, jak i zbudowanie demokratycznego, sprawnego systemu rządów. Konstytucja 
bez wątpienia odpowiada standardom europejskiego konstytucjonalizmu, stanowiąc przy 
tym najwyższe prawo Rzeczypospolitej (art. 8 ust. 1). Jej filary to zwłaszcza zasady 
pluralizmu politycznego, demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władzy2.

Preambuła Konstytucji eksponuje warstwę aksjologiczną aktu, na której osadzone 
są rozwiązania z poszczególnych rozdziałów i przepisów. Ma w praktyce ustrojowej 
znaczenie przede wszystkim dla interpretacji samej Konstytucji, ale i oceny ustawodaw-
stwa zwykłego. Odzwierciedla przy tym historyczne, polityczne, religijne i inne impon-
derabilia, składające się na – zawarty przy jej uchwalaniu – szeroki kompromis społecz-
no-prawnoustrojowy. Rozdział I („Rzeczpospolita”) zawiera ogólne zasady ustroju, do 
których należą zwłaszcza − istotne dla dalszych uwag − zasady zwierzchnictwa Narodu, 
demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władzy, pluralizmu politycznego, 
zapewnienia praw i wolności jednostki. Przepis art. 1 Konstytucji wyraża zasadę dobra 

 1 Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 2 Szerzej A. Szmyt, Zakres i treść Konstytucji RP z 1997 r., „Zeszyty Prawnicze” Biura Analiz Sejmo-
wych, Warszawa 2012, nr 4, s. 229-234; zob. też S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego państwa 
prawnego w Konstytucji RP, Warszawa 2006.
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wspólnego. Ustanowiono m.in. zasadę bezpośredniego stosowania Konstytucji i nakaz 
przestrzegania wiążącego RP prawa międzynarodowego. Oparcie ustroju na zasadzie 
podziału władzy – ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej – Konstytucja wzboga-
ca o element ich równowagi, a nadto w preambule przewiduje ich współdziałanie3. Roz-
działy IV−VI Konstytucji poświęcone są kolejno Sejmowi i Senatowi, Prezydentowi 
i Radzie Ministrów. Relacje między parlamentem a władzą wykonawczą można co do 
zasady określić mianem parlamentarnego systemu rządów, ale z elementami „racjonali-
zacji” rozumianej jako wzmocnienie egzekutywy4.

Osobny rozdział poświęcony został „Trzeciej władzy”, którą tworzą sądy i trybu-
nały5. Sędziowie są niezawiśli (podlegają tylko Konstytucji i ustawom); sądy i trybuna-
ły są władzą odrębną i niezależną od innych władz (art. 173 i 171 ust. 1). Sędziowie są 
powoływani przez Prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas 
nieoznaczony. Są nieusuwalni, ale do ustawy odesłano określenie granicy wieku przejścia 
w stan spoczynku; Konstytucja także sama przesądza, że sędzia może być przeniesiony 
w stan spoczynku na skutek – uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu – cho-
roby lub utraty sił. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na 
sześcioletnią kadencję. Na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów stoi Kra-
jowa Rada Sądownictwa (art. 186 ust. 1). Konstytucja określa skład i czteroletnią kaden-
cję tego organu. Trybunał Konstytucyjny (art. 188-197) odgrywa – w myśl Konstytucji 
– rolę szczególnie istotną, orzekając nie tylko o hierarchicznej zgodności aktów norma-
tywnych, ale także o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, 
w sprawach skarg konstytucyjnych, sporów kompetencyjnych między centralnymi or-
ganami konstytucyjnymi państwa i o czasowej niezdolności Prezydenta do sprawowania 
urzędu. Jego orzeczenia mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne (art. 190 
ust. 1-2), oraz podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu. Składa się z 15 sędziów, wybieranych 
indywidualnie przez Sejm na 9 lat. Prezesa i Wiceprezesa tegoż Trybunału powołuje 
Prezydent RP spośród kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Trybunału także w sprawowaniu swe-
go urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Organizację Trybunału i postępo-
wanie przed nim określać ma ustawa zwykła.

 3 Szeroko – K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007, także – W. So-
kolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998 oraz J. Kuciński i W. J. Wołpiuk, 
Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012; 
zob. też L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006; 
A. Szmyt (red.), Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005; także – K. Działocha 
(red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2005; K. Wójtowicz 
(red.), Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, Warszawa 2006; A. Ry-
tel-Warzocha, Over or under the Constitution? The place of EU law in the Polish legal order in the light of 
the jurisprudence of the constitutional tribunal, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. 38, s. 207-217.
 4 Szerzej – Z. Jarosz (red.), Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006 
oraz M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka 
ustrojowa, Warszawa 2006.
 5 Szerzej – W. Skrzydło (red.), Sądy i trybunały w Konstytucji i w praktyce, Warszawa 2005; także − 
A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008.
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Z rozdziału XII (art. 235) Konstytucji wynika, że jest ona aktem, w którym trudno 
dokonać zmian. Dodatkowo ustrojodawca wzmocnił ochronę stabilności przepisów za-
wartych w rozdziałach I i II oraz XII. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż 
obecnie obowiązująca w Polsce Konstytucja jest aktem dojrzałym i nie ma obecnie ra-
cjonalnych przesłanek, by nastał „moment konstytucyjny” dla jej istotnej rewizji. Do-
tychczas – do końca 2017 r. – wniesiono do Sejmu 21 projektów ustaw o zmianie Kon-
stytucji, z czego zmiany uchwalone zostały tylko dwukrotnie. Były to incydentalne 
zmiany – w zakresie art. 55 o dopuszczalności ekstradycji obywatela polskiego i w za-
kresie art. 99 o ograniczeniu biernego prawa wyborczego osób skazanych6.

2.	W 2015 r. do władzy w Polsce doszły ugrupowania prawicowe, po populistycz-
nych kampaniach wyborczych, wygrywając wiosną wybory prezydenckie, a jesienią 
wybory parlamentarne. Nie uzyskały większości potrzebnej do zmiany Konstytucji, ale 
uzyskały możliwość samodzielnego stworzenia rządu i swobodnego uchwalania ustaw. 
W drodze ustawodawstwa i praktyki ustrojowej, we współdziałaniu z Prezydentem, nowe 
siły rządzące rozpoczęły proces destrukcji ustroju konstytucyjnego. Jego istotą stało się 
eliminowanie instrumentów umożliwiających kontrolę nad parlamentem i wyłonionym 
przezeń rządem. Do rangi symbolu urosło w 2016 r. sparaliżowanie w drodze ustawo-
dawczej Trybunału Konstytucyjnego oraz rządowa odmowa publikacji i zanegowanie 
wiążącej mocy niektórych wyroków tegoż Trybunału7. W 2017 r. antykonstytucyjna 
kampania polityczna i prawna przyniosła ostry spór o pozycję sądownictwa powszech-
nego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Destrukcyjne działania ustawodawcze i praktyki objęły także materie spoza ob-
szaru „trzeciej władzy”. W drodze ustawodawstwa naruszono podstawy państwa prawa, 
podziału władz, niezależności sądów. Ustawowo podporządkowano Prokuraturę egze-
kutywie i zapewniono Ministrowi Sprawiedliwości istotny wpływ, także z naruszeniem 
Konstytucji, na funkcjonowanie sądownictwa. Z obrazą Konstytucji zmieniono ustawy 
o służbie cywilnej oraz o służbie zagranicznej, ograniczono konstytucyjne prawo wol-
ności zgromadzeń. Procesowi zmian towarzyszy praktyka polityczna podejmowania 
zasadniczych decyzji poza strukturami organów, z lekceważeniem standardów demo-
kratycznych i prakseologicznych, z fałszywą i manipulacyjną oprawą medialną. W par-
lamencie procedury przewidziane jako wyjątkowe stały się regułą. Pracom nadaje się 
bezprecedensowe tempo, de facto przekreślając możliwość debaty. Konsultacje i wysłu-
chania publiczne są pomijane. Nagminnie projekty ustaw przedkładane są jako poselskie 
– dla ominięcia rządowych procesów konsultacyjnych, mimo iż de facto przygotowywa-
ne są przez egzekutywę. W praktyce bez przedstawionego uzasadnienia uchwalono 

 6 Szerzej – A. Szmyt, O zmianach Konstytucji RP z 1997 r., [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka 
(red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeszów 2007 r., s. 285-312; idem – Zasady zmiany 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] R. Grabowski, S. Grabowska (red.), Zasady zmiany konstytucji 
w państwach europejskich, Warszawa 2008, s. 257-274.
 7 Zob. A. Rytel-Warzocha i A. Szmyt, The new law of 2016 on the Constitutional Tribunal in Poland, 
„Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia” 19/2016, s. 263-290 oraz A. Szmyt, Destruction of 
the Constitutional Tribunal in Poland in the Light of Opinions of the Venice Commision, [w:] Giustizia e 
Constitutione agli albori del XXI Secolo, t. 1, L. Mazetti, E. Ferioli, Bologna 2017, s. 641-656.
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ustawy bez odpowiedniego vacatio legis. Publikowane „Komunikaty Obywatelskiego 
Forum Legislacji” wskazują na liczne inne, różnorodne formy patologii procesu legisla-
cyjnego w tym czasie. Tworzą one wrażenie faktycznego „stanu nadzwyczajnego” w pro-
cesach legislacyjnych, odbiegającego od standardów demokratyzmu i wymogów prak-
seologicznych. Trudno tu byłoby o ocenę, że dochowano wymogu z preambuły 
Konstytucji, aby „działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność”. 
Jako nihilizm konstytucyjny należy postrzegać ustawodawcze zakończenie stosunku 
pracy wszystkich funkcjonariuszy służby cywilnej w administracji rządowej, z jedno-
czesnym dopuszczeniem możliwości prawnego nawiązania stosunku pracy z niektórymi 
z nich, ale w ramach swobodnego uznania organu jako pracodawcy. Nie można tu uznać, 
iż model taki służy zapewnieniu – jak wymaga Konstytucja (art. 153) − rzetelnego, 
bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Przytoczony przy-
kład to jedynie jeden z wielu przejawów łamania aksjologicznych granic Konstytucji. 
Granice te są utrwalone orzeczniczo i doktrynalnie, a chronią istotę tożsamości Konsty-
tucji, rozumianą jako określony zespół zasad ustrojowych.

Jak wspomnieliśmy, do rangi symbolu przemian ustrojowych od jesieni 2015 r. 
należy zaliczyć przede wszystkim destrukcję Trybunału Konstytucyjnego. De facto 
przekreśla to nakaz konieczności „zwierzchnictwa konstytucji ponad polityczną swobo-
dą działania aktualnej większości parlamentarnej”8. Nowa większość rządząca w dniu 
25 listopada 2015 r. „stwierdziła brak mocy prawnej” pięciu uchwał Sejmu poprzedniej 
kadencji – z dnia 8 października 2015 r. – o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego9. Od tychże sędziów Prezydent RP nie odebrał ślubowania. W dniu 2 grudnia 2015 r. 
Sejm wybrał pięciu „nowych” sędziów Trybunału. Oznaczało to, że łącznie wybranych 
zostało przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego 18 sędziów, choć Konstytucja prze-
widuje 15 sędziów. Od „nowych” sędziów Prezydent odebrał ślubowanie w dniu 2 grud-
nia 2015 r. – w nocy poprzedzającej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (z dnia 
3 grudnia 2015 r.)10. W orzeczeniu tym Trybunał stwierdził, że jedynie 2 sędziów w dniu 
8 października 2015 r. wybranych zostało na podstawie prawnej niezgodnej z Konstytucją. 
Oznaczało to, że 3 sędziów „nowo wybranych” to de facto „dublerzy” na prawnie zajętych 
miejscach sędziowskich. Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuścił „dublerów” do 
orzekania.

W dniu 9 grudnia Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie nowelizacji 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 19 listopada 2015 r.11 Większość rządząca 
nazywała tę nowelizację „ustawą naprawczą”, ale Trybunał Konstytucyjny uznał za 
niezgodne z Konstytucją kilka jej najistotniejszych przepisów. W dniu 22 grudnia 2015 r. 
Sejm ponownie znowelizował ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ponownie „napra-
wiając” Trybunał Konstytucyjny w sposób niezgodny z Konstytucją. Przesądził przy 
tym, że wchodzi ona w życie bez vacatio legis. O niekonstytucyjności tej nowelizacji 

 8 Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2014, s. 344.
 9 Mon. Pol., poz. 1131-1135.
 10 Sprawa o sygn. K 34/15.
 11 Sprawa o sygn. K 35/15.
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Trybunał orzekł w dniu 9 marca 2016 r.12, w nadzwyczajnej sytuacji prawnej. Aby unik-
nąć „pułapki legislacyjnej”, skonstruowanej świadomie przez Sejm, Trybunał Konstytu-
cyjny zmuszony był orzekać na podstawie art. 195 ust. 1 Konstytucji. Trybunał przyjął 
za podstawę orzekania bezpośrednio stosowane przepisy Konstytucji, a ustawę noweli-
zacyjną z wyłączeniem niektórych jej przepisów. Przepisy nowelizacji miały za cel 
„sparaliżowanie” Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok z dnia 9 marca 2016 r. nie został 
jednak opublikowany zgodnie z prawnymi wymogami w Dzienniku Ustaw. Rząd „nie 
uznał” wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sam przesądzając o braku obowiązku jego 
ogłoszenia, skoro – jego zdaniem – wyrok pozbawiony jest legitymacji prawnej. Stano-
wisko Trybunału Konstytucyjnego poparły zdecydowanie m. in. takie gremia, jak Sąd 
Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.

Kolejną „odpowiedzią” większości rządzącej stała się też nowa ustawa z dnia 
22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym13. Ustawa ta „kontynuowała” linię obstruk-
cji wobec Trybunału Konstytucyjnego. M.in. „nakazywała” dopuszczenie do orzekania 
3 sędziów „dublerów” i „zakazywała” ogłoszenia wyroku Trybunału z dnia 9 marca 
2016 r. Zawierała szereg rozwiązań nadmiernie ingerujących w wewnętrzny ustrój Try-
bunału Konstytucyjnego, uniemożliwiając mu sprawne i rzetelne wykonywanie obo-
wiązków. O tej ustawie Trybunał orzekł w wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r.14, jeszcze 
w okresie vacatio legis ustawy. Trybunał uznał, że co do meritum nowe przepisy były 
już w zasadniczym stopniu przedmiotem analiz i rozstrzygnięć w wyrokach z 3 i 9 grud-
nia 2015 r. oraz 9 marca 2016 r. W ustawie z 2016 r. ustawodawca bowiem „powtórzył” 
przepisy naruszające zasady trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej 
oraz uniemożliwiające Trybunałowi rzetelne i sprawne działanie. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 sierpnia 2016 r. także nie został opublikowany w Dzienniku 
Ustaw przez Prezesa Rady Ministrów. Politycy większości rządzącej zapowiedzieli jed-
nocześnie rychłe przystąpienie do prac nad kolejną ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.

Cały „łańcuch” działań większości rządzącej tworzył konsekwentnie instrumen-
tarium mające uczynić z Trybunału Konstytucyjnego organ niezdolny do rzeczywistej 
kontroli zgodności z Konstytucją poczynań ustawodawczych. U ich podstaw leżało dą-
żenie polityczne – wbrew zwłaszcza konstytucyjnej zasadzie trójpodziału władzy – do 
uzyskania władzy nieograniczonej zewnętrzną kontrolą. Już w 2016 r. spory o Trybunał 
Konstytucyjny zaowocowały też sporządzeniem dwóch opinii przez Komisję Wenecką 
– organ doradczy w obszarze prawnym w systemie Rady Europy15. Miały one charakter 
zdecydowanie krytyczny wobec „legislacyjnej” obstrukcji wobec Trybunału Konstytu-
cyjnego i lekceważenia jego wyroków. W szczególności konkludowano brak spełnienia 
dwóch podstawowych standardów równowagi władzy – niezależności sądownictwa 
i pozycji Trybunału Konstytucyjnego jako definitywnego arbitra w kwestiach konstytucyjnych.

 12 Sprawa o sygn. K 47/15.
 13 Dz. U. z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1157.
 14 Sprawa o sygn. K 39/16.
 15 Opinie z 11 marca i 14 października 2016 r.
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Epilogiem sporu o Trybunał Konstytucyjny stały się 3 nowe ustawy i dalsza kon-
trowersyjna praktyka ustrojowa16. Pod ich rządami nadal pozostaje nierozwiązany problem 
braku publikacji 3 wyroków Trybunału Konstytucyjnego, których rząd „nie uznaje”, 
przyjmując, że jest władny oceniać, które orzeczenia Trybunału zapadły „zgodnie z pra-
wem”. Również nie znalazł rozwiązania problem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji i od których Prezydent RP nie odebrał 
przysięgi oraz sędziów – „dublerów”, wybranych na ich miejsca. Konsekwencją są tu 
m.in. spory o prawidłowość ukształtowania składów orzekających Trybunału Konstytu-
cyjnego, a dalszą konsekwencją – spory o legalność zapadających wyroków Trybunału. 
W nowym regulaminie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. uniemożli-
wiono jednak (par. 54) podnoszenie – w ramach votum separatum członków składu 
orzekającego – zarzutów co do brania udziału w orzekaniu osób nieuprawnionych17.

Zwalniane kolejno w Trybunale Konstytucyjnym miejsca sędziowskie obsadzane 
są przez aktualny Sejm z pominięciem sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji. 
Samo powołanie aktualnej Prezes Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP 
zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących w tej materii przepisów, a spór trafił 
na drogę sądową. Organy Prokuratury nie dostrzegają naruszenia prawa w rządowej 
odmowie publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Aktualny stan zrodził bardzo 
istotny spadek zaufania instytucjonalnego i w opinii społecznej do statusu i roli Trybu-
nału Konstytucyjnego18.

W 2017 r. zagrożenia i kroki destrukcyjne objęły dalsze obszary władzy sądow-
niczej. Większość rządząca z licznymi naruszeniami Konstytucji zmienia ustawowy 
status sądownictwa powszechnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa19. 

Doświadczenia parlamentarne i praktyki pozaparlamentarnej w VIII kadencji dowodzą 
słabości mechanizmów samoobrony porządku konstytucyjnego.

3.	Zachodzące przemiany ustrojowe – jako procesy bieżące – rodzą zwykle pyta-
nie, czy i na tle jakich tradycji można je postrzegać. Nie inaczej jest także w odniesieniu 
do przemian zapoczątkowanych w 2015 r. Tradycje ustrojowe na ogół nie są jednak 
jednolite i linearne, mają swe nurty i meandry. W polskiej myśli prawno-ustrojowej, nurt 

 16 Są to aktualnie obowiązujące ustawy: z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 19 grudnia 2016 r., poz. 2072), z tegoż dnia – ustawa o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2073) i z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające […] (Dz. U. z 2016 r., poz. 2074).
 17 Mon. Pol. 2017, poz. 767.
 18 W zakresie problematyki sporu o Trybunał Konstytucyjny wykorzystano fragmenty opracowania – 
A. Szmyt, Destruction of the Constitutional Tribunal in Poland in the Light of Opinions of the Venice Com-
mission…
 19 Zob. szerzej – K. Grajewski, Zmiany statusu prawnego Krajowej Rady Sądownictwa (s. 91-122) 
i A. Szmyt, Ocena zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (s. 257-271), [w:] J. Witkowski, J. Jirásek, K. Skotnicki i M. Serowaniec (red.), Współczesne 
problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2017 oraz A. Rytel-Warzo-
cha i P. Uziębło, National Council of the Judiciary as the quardian of the independence of judges and courts 
in Poland in the light of recent legislative amendments, [w:] The Internationale Conference “European Unio-
n’s History, Culture and Citizenship”, Bucharest 2017, 10, s. 231-245, https://www.upit.ro/_document/ 
13545/e-book_iccu2017pdf.pdf [dostęp 20.02.2018].

https://www.upit.ro/_document/13545/e-book_iccu2017pdf.pdf
https://www.upit.ro/_document/13545/e-book_iccu2017pdf.pdf
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„chwalebny” tworzą Konstytucja 3 maja z 1791 r. i Konstytucja marcowa z 1921 r. Nie 
darzone są estymą natomiast Konstytucja kwietniowa z 1935 r. i Konstytucja lipcowa 
z 1952 r. Obowiązującą Konstytucję z 1997 r. z pewnością należałoby – choć brak tu 
jeszcze dłuższej perspektywy historycznej – łączyć z pierwszym ze wspomnianych 
nurtów. Oceny globalne są jednak zbyt szerokie, by były w pełni użyteczne jako instru-
mentarium dla zjawisk wycinkowych lub jeszcze krótkotrwałych. Owocniejsze więc 
wydaje się nawiązanie do ściśle określonych konstrukcji ustrojowych, które w określonych 
kontekstach jawić się mogą jako argumentacja objaśniająca bieżącą rzeczywistość. Wąt-
ków może tu być kilka.

Konstytucja 3 maja z 1791 r. – z uwagi na rychły rozbiór Polski przez państwa 
ościenne − nie miała w praktyce szans wykazać swych oświeceniowych walorów. W pol-
skiej myśli obywatelskiej i narodowej stała się jednak potężnym mitem i symbolem hi-
storycznego przełomu ustrojowego. Kolejne pokolenia przywoływały jej postanowienia, 
głoszące początek „wszelkiej władzy społeczności ludzkiej […] z woli Narodu” oraz 
podział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Postanowienia Konstytucji 
jednak „wzmocniły” Sejm (obie izby), eksponując izbę poselską jako pochodzącą z wy-
borów. Preponderancja (przewaga) Sejmu stała się dość trwałym punktem odniesienia 
dla wielu sił politycznych w przyszłości. Nie inaczej jest w postrzeganiu kwestii ustro-
jowych także przez aktualne siły rządzące.

Realnego znaczenia – mocno podkreślona – przewaga Sejmu (mimo podziału 
władzy jako zasady) nabrała na gruncie Konstytucji marcowej z 1921 r. Zrodziło się 
pejoratywne określenie systemu rządów jako „sejmokracji”. Połączenie z niestabilnością 
systemu partyjnego tamtych czasów (i niezadowalającym poziomem kultury politycznej) 
oraz permanentnymi napięciami na linii parlament – rząd dało asumpt do zamachu ma-
jowego w 1926 r. Jego pierwszym efektem było konstytucyjne wzmocnienie rządu. 
Demokracja nieco „zanarchizowana” stworzyła łatwą pokusę sięgnięcia po rozwiązania 
„dyscyplinujące”. „Nadrzędność” Sejmu pozostała jednak w świadomości ustrojowej 
jako symbol rozwiązań demokratycznych. Przede wszystkim taka ocena Konstytucji 
marcowej stała się trwałą spuścizną historyczną. Stała się też jednak dowodem, że „mimo 
programowej wręcz apoteozy demokracji nie zdołała się ustrzec przed wrogami demo-
kracji”20. Na przemianach ustrojowych po 1926 r. istotnie zaważył autorytet jednostki 
– charyzmatyczna legitymizacja Józefa Piłsudskiego jako uchodzącego za twórcę nie-
podległości Polski.

Kontynuacją przemian był „przełom” w postaci Konstytucji kwietniowej z 1935 r. 
Była ona całkowitą negacją aksjologiczno-instytucjonalną poprzedniej ustawy zasadni-
czej. Przeciwstawiła ona zasadzie nadrzędności Sejmu silną władzę Prezydenta. W nim 
skupiła się „jednolita i niepodzielna władza państwowa” (art. 2 ust. 4 Konstytucji), co 
oznaczało przekreślenie zasady podziału władzy. Sejm – jak inne organy państwa – pod-
dany został „zwierzchnictwu” Prezydenta, odpowiedzialnego jedynie „wobec Boga 
i historii” (art. 2 ust. 2). Towarzyszyła tym rozwiązaniom aksjologiczna misja „sanacji” 

 20 J. Szymanek, Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokra-
tycznym, Warszawa 2006, s. 132.
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ustroju przez obóz rządzący, wrogi pluralizmowi politycznemu. Spersonalizowany „ce-
zaryzm” zasadzał się na osobistym autorytecie określonej jednostki. Śmierć marszałka 
Piłsudskiego spowodowała w praktyce dekompozycję tego systemu ustrojowego, a wybuch 
wojny w 1939 r. jego praktyczny koniec. W tradycji historycznej Konstytucja z 1935 r. 
stała się symbolem zerwania z kanonem zasad ustrojowych, właściwych ustrojom libe-
ralno-demokratycznym.

Konstytucja z 1952 r. pozostawiła po sobie bagaż negatywnych ocen. Co do zasa-
dy była aktem fasadowym, którego deklarowana aksjologia i rozwiązania rozmijały się 
z rzeczywistością. Petryfikowała odrzucenie pluralizmu politycznego, przekreślając 
utrwalone wcześniej rozumienie demokracji. Realne mechanizmy decyzyjne nie były 
związane z instrumentarium prawnym. Centra decyzji polityczno-ustrojowych funkcjo-
nowały autonomicznie wobec struktur konstytucyjnych. Jednocześnie Konstytucja ta 
kreowała normatywnie zasadę jedności władzy i nadrzędną pozycję parlamentu. Rozziew 
między warstwą normatywno-polityczną a wcześniejszymi tradycjami ustrojowymi 
dawał poczucie braku znaczenia Konstytucji jako fundamentu aksjologicznego i praw-
nego państwa i społeczeństwa.

Powyższy przegląd – sygnalizujący niektóre aspekty ustrojowe – uzmysławia, że 
w polskiej tradycji ustrojowej można wskazać elementy, do których – mniej lub bardziej 
wyraźnie – „przystają” aktualne procesy przemian. Echa minionych rozwiązań w pew-
nym sensie „wplecione” są w obserwowane dziś tendencje, które sytuują się na tle wska-
zanych elementów tradycji ustrojowej.

W szczególności symptomatyczne jest podkreślenie przez większość rządzącą, że 
legitymizował ją proces wyborczy. Wskazuje się na Naród jako suwerena, który wykre-
ował swój organ przedstawicielski, dając większości parlamentarnej mandat do przepro-
wadzania reform. Akcentowanie roli Suwerena, roli organu o charakterze przedstawi-
cielskim, wyborczej inwestytury dla reform jest jednak co najmniej dużym uproszczeniem 
i to co najmniej z dwóch powodów. Obóz rządzący uzyskał bowiem w wyborach większość 
parlamentarną, pozwalającą mu na samodzielne sformowanie rządu i uchwalanie ustaw 
zwykłych. Nie uzyskał natomiast większości 2/3 głosów, czyli tzw. „konstytucyjnej”, 
potrzebnej dla legalnego dokonywania zmiany Konstytucji (art. 235 ust. 4). Oznacza to, 
że ustawodawstwo zwykłe musi mieścić się w ramach zakreślonych przez obowiązującą 
Konstytucję. Nie może być z nią sprzeczne. Aktem wyborczym suweren nie dał upoważ-
nienia do uchwalenia ustaw niezgodnych z Konstytucją. Twierdzenia o mandacie od 
Suwerena są w tych warunkach fałszywą retoryką ustrojową, mającą służyć legitymiza-
cji działań antykonstytucyjnych. Cechą tej retoryki jest – dodatkowo – „odwracanie” 
znaczeń pojęć utrwalonych tradycją demokracji konstytucyjnej, w sposób niegodny 
obniżając standardy przyzwoitości prawnoustrojowej. Jest to przejaw nadużycia zasad 
Konstytucji. Odwoływanie się do demokratycznego mandatu nie legitymizuje też „szcze-
gólnej” roli parlamentu w relacjach z władzą sądowniczą. Wzajemne relacje określają 
konstytucyjne zasady trójpodziału władzy oraz niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów. Bez zmiany Konstytucji działania legislatywy i egzekutywy godzące w te 
zasady nie mają prawnej legitymacji. Element „demokratyzmu” władzy ustawodawczej 
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w sposób uproszczony jest nadużywany w kampaniach medialnych, zwłaszcza skiero-
wanych przeciw „trzeciej władzy”. Instrumentalnie bazuje jednak na mocno zakorzenio-
nych w Polsce elementach tradycji polityczno-prawnych.

Dekompozycja systemowa aktualnych procesów ustrojowych wyraża się przy tym 
właśnie w ulokowaniu „politycznego centrum decyzyjnego” państwa poza parlamentem, 
a nawet szerzej, bo poza strukturami aparatu państwowego. Bieżąca praktyka ustrojowa 
pokazuje, że decyzje ustrojowe podejmowane są przez lidera głównej partii obozu rzą-
dzącego, kierującego swą partią w autokratyczny sposób. W sensie formalnym jest on 
„tylko” szeregowym posłem, niepiastującym żadnej eksponowanej funkcji państwowej. 
Widoczne jest akceptowanie programowo „charyzmatycznej” legitymizacji roli przy-
wódcy politycznego oraz sprowadzanie organów państwowych do roli instrumentalno-
-wykonawczej. Rządy „personalne” w tym sensie nie są nowością w polskich tradycjach 
ustrojowych. Sprzyjają temu zarówno doświadczenia fasadowości rozwiązań konstytu-
cyjnych, jak i populistyczna ideologia przywódcy obozu „dobrej zmiany”.

Ukazane powyżej aktualne procesy ustrojowe z pewnością nie należą do chlub-
nego nurtu polskich tradycji. W założeniu swym są de facto wrogie wobec obowiązują-
cej Konstytucji21. De iure są wypaczoną, manipulatorską interpretacją Konstytucji. Są 
przejawem nihilizmu prawnego i niskiego poziomu kultury politycznej22.

 21 Symptomatyczny jest tytuł opracowania autorstwa M. Wyrzykowskiego, „Wrogie przejęcie” po-
rządku konstytucyjnego, [w:] Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Wolters Kluwer 2017, s. 831-853.
 22 Tekst stanowi zmienioną wersję referatu „The current constitutional changes in Poland in the light 
of Polish political and legal tradition”, wygłoszonego na Uniwersytecie Łotewskim w ramach dorocznej 
konferencji CEENELS („Legal Traditions and Legal Identities in Central and Eastern Europe” – Ryga, 11-
12 January 2018).
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199

Anna Frankiewicz-Bodynek
Uniwersytet Opolski

O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego 
i jego aksjologicznych podstawach 

Przedstawiciele doktryny dość rzadko podejmują się ustalenia znaczenia konsty-
tucyjnego pojęcia dziedzictwa narodowego, określenia charakteru prawnego przepisów 
je zawierających czy ustalenia relacji do fundamentalnych wartości Konstytucji RP, za 
które w literaturze uznano godność i dobro wspólne1. Z uwagi na niewielkie rozmiary 
niniejszego opracowania jego przedmiotem będzie zasygnalizowanie stanowiska autor-
ki w powyższych kwestiach.

1. Zabytki a dziedzictwo kulturalne i dziedzictwo narodowe

Pojęcie „dziedzictwo kulturalne” jest stosunkowo nowe. Po raz pierwszy posłu-
żyła się nim Konstytucja UNESCO2, pisząc o światowym dziedzictwie książek, oraz 
Europejska konwencja kulturalna3, pisząc o wspólnym dziedzictwie kulturalnym Euro-
py. Natomiast przyjęta w 1972 r. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego4 jako pierwsza posłużyła się terminem „światowe dziedzictwo 
kulturalne” już w tytule. Po jej przyjęciu prawo międzynarodowe zaczęło wzbogacać się 
o kolejne konwencje, które definicje dziedzictwa kulturalnego poszerzały o dziedzictwo 
podwodne5, dziedzictwo archeologiczne6, dziedzictwo miast historycznych7, dziedzictwo 

 1 M. Piechowiak, W sprawie aksjologicznej spójności Konstytucji RP. Dobro wspólne czy godność 
człowieka?, [w:] S.L. Stadniczeńko (red.), Jednolitość aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się 
państwach demokratycznych Europy, Opole 2011, passim.
 2 Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, przyjęta 
w Londynie 16 listopada 1945 i zmieniona przez Generalną Konferencję na jej kolejnych dziewięciu sesjach 
(Dz. U. z 1958 r. Nr 63, poz. 311).
 3 Europejska konwencja kulturalna z 19 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 8, poz. 44).
 4 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Pa-
ryżu 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190).
 5 Konwencja w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturalnego, Paryż 2001, nieratyfikowana.
 6 European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, London 6 may 1969, ETS 
nr 066, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId= 
090000168007bd25 [dostęp 06.04.2017]. Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego, 
przyjęta w Londynie 5 maja 1969 r., wersja poprawiona, sporządzona w La Valetta 16 stycznia 1992 r. (Dz. 
U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564).
 7 Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych, ICOMOS, Toledo-Waszyngton, październik 
1987.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007bd25
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007bd25
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wiejskie8 i wreszcie – niematerialne9. Obecnie więc definicja dziedzictwa kulturalnego 
na gruncie prawa międzynarodowego jest kompleksowa, choć wynika z kilku aktów 
prawnych. Warto jednakże podkreślić, że ratyfikowanie przez RP niektórych konwencji 
dotyczących dziedzictwa nie znaczy, że konstytucyjna definicja została ustalona w wy-
starczającym stopniu. Konstytucyjne pojęcia są autonomiczne względem tych, które 
wynikają z aktów podustawowych, w szczególności nie stanowią sumy tych definicji. 
Ponadto Konstytucja RP posługuje się pojęciem „dziedzictwa narodowego”, które – 
z punktu widzenia określonego kryterium – ma węższy zakres względem dziedzictwa 
kulturalnego.

Wracając do konwencji z 1972 r., akt ten ustalił, że dziedzictwem są zabytki rucho-
me i nieruchome (w tym zespoły budowli oddzielnych lub łącznych), które mają wyjątko-
wą powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki, oraz miejsca zabyt-
kowe mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, 
estetycznego, etnologicznego lub antropologicznego10. Bez względu na uzasadnienie w celu 
zaliczenia w poczet dziedzictwa tych przedmiotów dzięki ustaleniu, że mają wyjątkową 
uniwersalną wartość, zwraca uwagę fakt, że za dziedzictwo konwencja ta uznała zabytki, 
czyli obiekty fizyczne. Tymczasem nie należy stawiać znaku równości pomiędzy termi-
nami „zabytek” a „dziedzictwo”. Zabytki są jedynie elementami składowymi dziedzictwa 
i to dużo gorzej oddającymi jego istotę niż np. dobra kultury. Dlatego na krytykę zasłu-
guje pogląd, zgodnie z którym ochrona dziedzictwa kulturalnego w państwie wyczerpuje 
się w systemie ochrony i opieki nad zabytkami. Niestety z taką sytuacją prawną mieliśmy 
do czynienia w Polsce od roku 2003, gdy zlikwidowano pojęcie dobra kultury a ustawą 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami11 wprowadzono definicję „zabytku” jako 
jedyną kategorię w tym zakresie, aż do roku 2017, gdy w drodze ustawy o restytucji dóbr 
kultury12 wprowadzono definicje „dobra kultury” i „narodowego dobra kultury”. Pojęcie 
zabytku nie tylko ma węższy zakres znaczeniowy niż dziedzictwo czy dobra kultury, ale 
też nie reprezentuje sobą tej głębi, jaka nierozerwalnie związana jest z dziedzictwem. 

 8 Np. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98), Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzo-
na w Grenadzie.
 9 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona 
w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018).
 10 Kompleksowe wyjaśnienie pojęcia dziedzictwa, jakie wynika z konwencji, wytycznych operacyj-
nych oraz jakie nastąpiło w drodze spotkań eksperckich i konferencji znajdziemy w: M. Marcinkowska, 
Wpływ prawa międzynarodowego na politykę kulturalną Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kultury, 
rozprawa doktorska, Gdańsk 2016, s. 107; K. Piotrowska-Nosek, Konwencja w sprawie ochrony światowe-
go dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, [w:] K. Zalasińska (red.), Konwencje UNESCO w dziedzinie 
kultury. Komentarz, Warszawa 2014, s. 243; J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny, [w:] 
A. Rottermund (red.), Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe?, Materiały po-
konferencyjne, Konferencja zorganizowana przez Polski Komitet do Spraw UNESCO w Warszawie, 25 luty 
2013, Warszawa 2014, książka dostępna na stronie http://www.unesco.pl/dlaczegoijak/indexPop.htm [do-
stęp 24.07.2017]; idem, Dziedzictwo kulturowe, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura 
a rozwój, Kraków 2013, s. 48.
 11 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.).
 12 Ustawa z dnia 5 czerwca 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r., poz. 1086).

http://www.unesco.pl/dlaczegoijak/indexPop.htm
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Rozumienie dziedzictwa opiera się bowiem na takim stosunku zbiorowości do przeszło-
ści, który umożliwia odkodowanie z niej wartości i utrzymanie pamięci13. Zabytek je-
dynie świadczy o przeszłości i trwa. Natomiast to wartości i idee, które zakodowane są 
w zabytkach, bądź których nosicielami są zabytki, decydują o tym, czy i dlaczego zaby-
tek jest cenny. J. Pruszyński przekonuje, że „Bez znajomości historii jej zabytki stają się 
martwymi przedmiotami. Pozbawione kontekstu historycznego i społecznego przestają 
pobudzać refleksje nad przeszłością, a naród bez historii nie ma przyszłości, jedynie 
teraźniejszość”14.

Zwróćmy też uwagę, że zabytek może być jedynie rzeczą fizyczną (ruchomością 
bądź nieruchomością, ich częściami lub połączonymi zespołami). Jeśli natomiast chodzi 
o dziedzictwo, to desygnat tego pojęcia ulega ciągłym zmianom. Nie chodzi tu o to, że 
zasób dziedzictwa rozszerza się z punktu widzenia chronologicznego (czyli wskutek 
uznania za dziedzictwo obiektów dotychczas traktowanych jako zwykłe przedmioty 
o współczesnym charakterze), tylko o to, że z punktu widzenia rzeczowego coraz to nowe 
rodzaje elementów uzyskują status dziedzictwa. Nie są to zmiany polegające na odrzu-
ceniu znaczenia tego, co dotychczas podlegało zaliczeniu w poczet dziedzictwa, ale na 
rozszerzaniu jego zakresu. Zjawisko to w ostatnich latach przybrało charakter rewolu-
cyjny, ponieważ polega na wyraźnym uznaniu za dziedzictwo elementów o charakterze 
niematerialnym, takich jak pamięć, tożsamość, język, tradycja czy inne wytwory czło-
wieka, które nie przyjmują fizycznej postaci15. W literaturze przedmiotu przekonuje się, 
że to wartości niematerialne, które znajdują odzwierciedlenie w dziełach materialnych, 
tworzonych przez przedstawicieli każdej ze społeczności stanowią pierwotną wartość 
systemów kulturalnych16. Dla znaczenia obiektu fizycznego niezwykle ważny jest kontekst 
jego powstania i funkcjonowania, który decyduje o jego wartościach estetycznych i sym-
bolicznych. To dzięki świadomości społecznej i indywidualnej obiekt fizyczny staje się 
istotnym elementem życia tej społeczności i jednostek. To świadomość – a nie byt fi-
zyczny – pozwala zbudować własną tożsamość społeczną i kulturalną17.

 13 K. Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego. Rozważania, Kraków 2013, s. 15‒16, Heritolo-
gia, red. serii J. Purchla; J. Purchla, Dziedzictwo kulturowe…, s. 44.
 14 J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, tom I, Kraków 200, 
s. 48 i 49.
 15 W 1998 r. Rada wykonawcza UNESCO uchwaliła Proklamację arcydzieł ustnego i niematerialnego 
dziedzictwa ludzkości, na podstawie której w latach 2001‒2005 przyjęła 90 proklamacji takich arcydzieł. Po 
wejściu w życie Konwencji w sprawie dziedzictwa niematerialnego, arcydzieła te wpisano na listę tworzoną 
na podstawie konwencji.
 16 H. Dumin, Tradycja jest naszym uobecnionym trwaniem w przestrzeni Czasu, [w:] Bogactwo kultu-
rowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego. Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
bogactwem Polski, Biuletyn Forum Debaty Publicznej styczeń 2012, nr 11, s. 24.
 17 A.W. Brzezińska, Pięć ważnych pytań na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go, „Kultura Enter” 2013, nr 54 Dziedzictwo niematerialne: remixuj albo giń? (tekst dostępny na inter-
netowej stronie miesięcznika „Kultura Enter”, http://kulturaenter.pl/tag/kultura-tradycyjna/ [dostęp 
07.01.2014]).

http://kulturaenter.pl/tag/kultura-tradycyjna/
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Wiele lat musiało upłynąć18, aby Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję 
o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturalnego19, która przedmiotem ochrony 
objęła wartości niematerialne. Konwencja przyjęła następującą definicję: niematerialne 
dziedzictwo kulturalne oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności 
– jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturo-
wą – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część 
własnego dziedzictwa kulturalnego. To niematerialne dziedzictwo kulturalne, przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w rela-
cji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie 
tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla 
różnorodności kulturalnej oraz ludzkiej kreatywności20. W myśl konwencji niematerial-
ne dziedzictwo przejawia się m.in. w tradycjach i przekazach ustnych, w tym w języku 
jako nośniku niematerialnego dziedzictwa kulturalnego; w sztukach widowiskowych; 
zwyczajach, rytuałach i obrzędach świątecznych; w wiedzy i praktykach dotyczących 
przyrody i wszechświata; umiejętnościach związanych z rzemiosłem tradycyjnym.

Niewątpliwie przyjęcie konwencji w sprawie dziedzictwa niematerialnego stano-
wiło ważny krok ku uznaniu wielowymiarowego charakteru dziedzictwa jako zjawiska. 
Jego ratyfikacja i wdrażanie przez poszczególne państwa przyczyniać się będzie do 
nadania należytego znaczenia dziedzictwu kulturalnemu i do ochrony wszystkich jego 
istotnych składników.

Jeszcze przed podpisaniem konwencji w sprawie dziedzictwa niematerialnego 
J. Pruszyński w swej dwutomowej pracy na temat dziedzictwa kultury Polski stwierdził, 
że „Ograniczanie dziedzictwa wyłącznie do dóbr materialnych jest równie niesłuszne 
jak postrzeganie go wyłącznie od strony wydarzeń wyjątkowych. […] Dopiero łączne 
postrzeganie przedmiotów i zjawisk pozwala na wyodrębnienie spraw, które wydają się 
godne zachowania”21. Sformułował on definicję dziedzictwa uwzględniającą jego mate-
rialne i niematerialne elementy. „Dziedzictwo kulturalne to zasób rzeczy nieruchomych 
i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi, zjawiskami histo-
rycznymi i obyczajowymi uznawany za godny ochrony prawnej dla społeczeństwa i jego 
rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i akceptowane 
wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie 
dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia 

 18 Wskutek ośmioletniej zwłoki władz polskich z ratyfikacją konwencji nasze państwo znacząco od-
staje od poziomu ochrony dziedzictwa niematerialnego względem krajów, które przystąpiły do niej wkrótce 
po podpisaniu. Proces inkorporacji jej postanowień po ratyfikacji napotyka na wiele problemów, które 
w pierwszym etapie polegały na niezrozumieniu istoty dziedzictwa niematerialnego i wynikających stąd 
obowiązków władz. Polska musi stworzyć podstawy prawne umożliwiające wpisywanie elementów dzie-
dzictwa niematerialnego do rejestrów, które są podstawą zwracania się do UNESCO o wpis na listę dzie-
dzictwa niematerialnego.
 19 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 20 Na temat problemów ze zrozumieniem definicji dziedzictwa niematerialnego i odkodowaniem wła-
ściwego jej zakresu zob. A. Frankiewicz, O pojęciu i znaczeniu dziedzictwa niematerialnego oraz o zjawi-
skach świata współczesnego, które mu zagrażają, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2, s. 107‒108.
 21 J. Pruszyński, op. cit., s. 49.



203

O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego i jego aksjologicznych podstawach

prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspól-
noty cywilizacyjnej”22. Zwróćmy uwagę, że w swojej definicji J. Pruszyński usytuował 
wiele elementów, które dziedzictwo kulturalne każą odbierać z punktu widzenia dzie-
dzictwa narodowego. Mowa w niej bowiem o zjawiskach historycznych i obyczajowych 
istotnych dla rozwoju społeczeństwa, o wartościach historycznych i patriotycznych 
ważnych dla tożsamości i ciągłości rozwoju różnych warstw życia państwowego. Dzie-
dzictwo narodowe jest bowiem szczególnym rodzajem dziedzictwa kulturalnego, upa-
trywanym z punktu widzenia wartości historii i tradycji, z którymi utożsamiają się 
członkowie danego narodu i które pragną przekazywać potomnym jako coś ważnego.

2. Kultywowanie narodowego dziedzictwa kulturalnego jako 
wolność

Zanim podejmiemy się próby postawienia dziedzictwa narodowego w relacji do 
godności i dobra wspólnego, trzeba podkreślić, że specyfika dziedzictwa kulturalnego 
(którego częścią jest dziedzictwo narodowe) plasuje je w jednym rzędzie z wolnościami, 
a nie z prawami. Jak udowadniał A. Purchla, „prawo do własnej, rodzimej kultury i toż-
samości kulturowej, ma w swej istocie charakter pierwotny wobec formalnoprawnego 
porządku państwowego”23. Podobnie uważa J.Ł. Andrzejewski. Przekonuje on bowiem, 
że człowiek ma wolność wyboru w zakresie kultywowania określonej opcji kulturowej. 
Jest to jego podstawowe prawo podmiotowe, polegające na samostanowieniu o charak-
terze swojej podmiotowości. Człowiek jako jednostka społeczna pozyskuje prawo do 
decydowania o swej tożsamości z określoną grupą społeczną bądź zbiorowością z same-
go faktu bycia człowiekiem24. Niepodobna też nie przytoczyć poglądu autorytetu w kwe-
stiach dziedzictwa kulturalnego – J. Pruszyńskiego, który komentując zagadnienie 
ochrony dziedzictwa kulturalnego w Konstytucji RP stwierdził, że dziedzictwo kultury 
stanowi prawo zapisane w katalogu niezbywalnych praw człowieka25. Kwestii tej wiele 
uwagi poświęciła też A.M. Kosińska, która przekonuje, że realizacja obowiązku strze-
żenia dziedzictwa narodowego przyczynia się do kształtowania poczucia tożsamości 
narodowej26. To natomiast jest gwarantem trwania narodu i w konsekwencji zapewnia 

 22 Ibidem, s. 49‒50.
 23 Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, 
opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie 
Kultury pod red. J. Purchli, Kraków 2008, s. 30.
 24 P.J.Ł. Andrzejewski utożsamia te prawa z dobrami osobistymi i upatruje norm ich chroniących 
w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, art. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz 
w art. 13 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Idem, Prawo czło-
wieka do tożsamości kulturowej w Polsce, [w:] A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka w społeczeństwie 
obywatelskim, Warszawa 1993, s. 142‒143. Należy jednakże podkreślić, że akty prawa cywilnego i między-
narodowego spełniają względem regulacji zawartych w Konstytucji RP rolę uszczegóławiającą i konkrety-
zującą, a konstytucyjne pojęcia mają charakter autonomiczny względem aktów o niższej mocy prawnej.
 25 J. Pruszyński, op. cit., s. 157.
 26 A.M. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, Lublin 2014, 
s. 191‒192.
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ciągłość państwa27. Podkreśla ona, że dziedzictwo jest jednym z warunków ciągłości 
państwa, ochrona dziedzictwa jest celem nadrzędnym, a kultura i troska o nią stanowią 
„metacel” państwa28. Wnioski takie A.M. Kosińska stawia na podstawie treści art. 5 i 6 
konstytucji, mając jednakże świadomość ich miejsca w systematyce Konstytucji RP 
i wynikających stąd problemów z traktowaniem ich jako praw podmiotowych.

Należy bowiem zaznaczyć, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera 
postanowienia odnoszące się do dziedzictwa narodowego w Rozdziale I Rzeczpospolita. 
W art. 5 stwierdza ona, że Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego. Na-
tomiast w art. 6 ustala, że Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania 
i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego 
trwania i rozwoju oraz że Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym 
za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym. Z ra-
cji swojego usytuowania w systematyce konstytucji i takiej a nie innej redakcji postano-
wienia te traktowane są przez doktrynę jako normy programowe, zasady polityki państwa, 
co utrudnia wykorzystywanie ich jako prawa podmiotowego.

Niewątpliwie poruszenie w ustawie zasadniczej kwestii dziedzictwa kulturalnego 
jest dowodem przebudowy dotychczasowej koncepcji praw człowieka i uznania przez 
prawodawcę nowych funkcji i zadań praw człowieka. Wspomnijmy tu choćby „rozrost” 
generacji praw człowieka poza jedynie prawa polityczne i osobiste. Przedmiotem debaty 
powinno być zatem określenie pewnego minimum praw, których państwa nie powinny 
łamać29. Jeśli natomiast zostaną złamane, jednostka powinna mieć prawo zaskarżenia 
niewłaściwych działań, a więc powinna mieć pewne minimum praw podmiotowych30. 
Niezależnie jednak od rozbieżnych opinii na temat możliwości wyinterpretowania z nor-
my programowej prawa podmiotowego sprawdźmy, czy wolność kultywowania dziedzic-
twa narodowego można wyinterpretować z innych postanowień niż art. 5 i 6 konstytucji.

Na uzasadnienie tezy, że prawo do dziedzictwa jest w gruncie rzeczy wolnością, 
można przytoczyć treść art. 35 konstytucji, w którym ustrojodawca uznał, że mniejszościom 
narodowym i etnicznym przysługuje wolność zachowania i rozwoju własnego języka, 
zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Kultywowanie swego 
dziedzictwa kulturalnego przez członków mniejszości określone więc zostało wolnością. 
Z komentarzy do Konstytucji RP wynika, że ustrojodawca przyjął przepis o przytoczonej 
treści, aby zapewnić mniejszościom takie wolności, jakie przysługują pozostałym obywa-
telom – nienależącym do mniejszości31. Pomimo że wolność dziedzictwa narodowego nie 

 27 Ibidem, s. 197
 28 Ibidem, s. 199.
 29 A. Preisner, Zamiast zakończenia. Rozwój technologiczny a przyszłość praw jednostki, [w:] B. Ba-
naszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2002, s. 883.
 30 Autorem koncepcji minimum praw podmiotowych w normie programowej i odpowiadającego im 
minimum obowiązków władz publicznych jest J. Trzciński. Zob. idem, Rozdział II „Wolności, prawa i obo-
wiązki człowieka i obywatela”, artykuł 68, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, tom III, Warszawa 2003, s. 3‒7.
 31 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., War-
szawa 2000, s. 54; L. Garlicki, Rozdział II, „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, artykuł 
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została w konstytucji wyrażona wprost, nie powinno ulegać wątpliwości, że należy ją 
zaliczać w poczet wolności, a nie praw.

Wolność dziedzictwa kulturalnego jako należąca do kategorii praw społecznych 
powinna być przy tym rozumiana nie tylko jako prawa ochronne wobec państwa, ale 
również jako cele jego działalności. Do wolności tej w pełni odnosi się zalecenie – kształ-
towane na gruncie socjalnej koncepcji praw jednostki – zgodnie z którym władza pań-
stwowa jest zobowiązana tak realizować swoje funkcje, aby prawa podstawowe nie 
tylko uwzględniać, ale również zapewniać ich wykonanie, czyli tworzyć warunki umoż-
liwiające jednostce korzystanie z przysługujących jej wolności i praw. Na przykładzie 
wolności dziedzictwa narodowego doskonale uwidacznia się sens tego zalecenia socjal-
nej koncepcji praw jednostki, aby państwo podejmując się swej roli, nie traktowało 
człowieka jako podmiotu odizolowanego od innych. Działania władz nakierowane na 
realizację wolności i praw powinny uwzględniać i umacniać więzi jednostki ze społe-
czeństwem zorganizowanym w państwo32.

3. Narodowe dziedzictwo kulturalne jako potwierdzenie godności 
osobowej

Argument typu minori ad maius, czyli udowadnianie istnienia na gruncie konsty-
tucji określonej wolności z faktu przyznania jej mniejszościom może być dla niektórych 
czytelników niewystarczający. Jeśli zastanowić się, czy wolność dziedzictwa narodowe-
go jest możliwa do wyinterpretowania z innych przepisów tego aktu – z uwagi na jej 
głębokie konotacje aksjologiczne – przede wszystkim przypuszczenie pada na zasadę 
godności człowieka, która w myśl konstytucji jest źródłem innych wolności i praw. 
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego „człowiek jest podmiotem wszyst-
kich praw wynikających z jego człowieczeństwa”. Odnosi się to przede wszystkim do 
przyrodzonej i niezbywalnej godności33, ale również do innych wolności, które przysłu-
gują człowiekowi z samego faktu urodzenia się osobą, istotą ludzką. Jak bowiem stwier-
dził TK, z godności wypływają dwa rodzaje wolności i praw, przy czym do pierwszego 
z nich należą takie, które mają charakter praw fundamentalnych, jako że nawiązują wprost 
do istoty godności ludzkiej34. Z opinii przytoczonych w pkt II niniejszej publikacji wy-
nika, że do takich niewątpliwie należy wolność dziedzictwa narodowego. Można zatem 
przyjąć, że – podobnie jak godność – wolność dziedzictwa kulturalnego (w tym narodo-
wego) nie jest uzależniona od nadania jej człowiekowi w drodze aktów ustanowionych 
przez organy władzy publicznej. Wolności fundamentalne są bowiem pierwotne wobec 
państwa35. Przysługują poszczególnym osobom ze względu na to, że są istotami ludzki-
mi i są niemożliwe do zakwestionowania, a podmioty występujące w cywilizowanych 

35, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom III, Warszawa 2003, 
s. 7‒8.
 32 B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996, s. 101.
 33 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r., P. 12/99.
 34 Jak wyżej.
 35 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 211.
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społeczeństwach muszą je szanować36. Jeśli natomiast znajdują swoją podstawę norma-
tywną w postaci przepisu prawnego, uzyskuje on charakter normy deklaratoryjnej, a nie 
konstytutywnej.

W celu ustalenia dopuszczalności wyinterpretowania wolności dziedzictwa naro-
dowego z zasady godności ważne jest stwierdzenie trybunału, że godność uzasadnia 
również ochronę tych „podstawowych praw człowieka – które z takich czy innych 
względów – nie zostały skonkretyzowane w szczegółowych przepisach konstytucyjnych”. 
Zastrzegł jednocześnie, że „Ten, kto wnosi skargę konstytucyjną, powinien jednak 
szczegółowo określić prawo podmiotowe, które jego zdaniem zostało naruszone”37.

Głębokie zakotwiczenie wolności dziedzictwa narodowego w człowieczeństwie 
nakazuje uznać, że jej naruszenie będzie jednocześnie naruszeniem godności. Dziedzic-
two to jest powiązane z godnością człowieka, albowiem o poczuciu godności decyduje 
możliwość wzmacniania dumy z własnej tożsamości kulturalnej i z pozostawania w spo-
łeczeństwie, kultywującym te same tradycje kulturalne, przykładającym dużą wagę do 
wspólnej historii czy języka. Tym sposobem dziedzictwo kulturalne wskazuje na istotę 
człowieczeństwa, odróżnia bowiem człowieka od pozostałych stworzeń, które nie są 
zdolne do wykształcenia kultury jako sfery możliwej dzięki kierowaniu się rozumem38. 
Warto podkreślić, że tak jak godność jest cechą uniwersalną, o powszechnym charakte-
rze, cechą immanentnie związaną z człowiekiem bez względu na jego pochodzenie et-
niczne czy narodowe, płeć, wiek, urodzenie, rasę czy stopień zamożności39, tak i wolność 
dziedzictwa kulturalnego przysługuje człowiekowi bez względu na te cechy, które prze-
cież wynikają z różnorodności gatunku ludzkiego i ludzkich losów. Każdy człowiek 
buduje poczucie swojej wartości na świadomości tego kim jest, a więc jakie są jego ko-
rzenie, kim byli przodkowie, jakie wyznawali wartości i które z tych wartości są godne 
przekazania potomnym. Bez dziedzictwa narodowego i pierwotnej względem niego 
kultury człowiek nie jest w stanie w pełni realizować się społecznie. Zakazy kultywo-
wania dziedzictwa ograniczałyby realizację zasady godności, która polega na traktowa-
niu człowieka i jego rozwoju jako celu samego w sobie.

4. Narodowe dziedzictwo kulturalne a dobro wspólne

Niewątpliwie dziedzictwo narodowe należy do problematyki głęboko osadzonej 
w aksjologii Konstytucji RP i przyjmowanych przez nią wartościach. Tymczasem w li-
teraturze twierdzi się, że „Żadnej formuły dobra wspólnego nie można sprowadzić do 

 36 A. Preisner, op. cit., s. 882.
 37 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2002 r., SK 29/01.
 38 Zdaniem K. Complaka godność to „Wyróżnienie istoty ludzkiej wobec wszystkiego, co nie jest ob-
darzone rozumem”. Idem, Uwagi o godności oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sej-
mowy” 1998, nr 5 (28), s. 41.
 39 B. Banaszak, op. cit., s. 212. M. Jabłoński, Rozważania na temat znaczenia pojęcia godności czło-
wieka w polskim porządku konstytucyjnym, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywa-
telskie…, s. 88‒89.
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relacji […] nie znajdujących aksjologicznego uzasadnienia”40. Warto więc zastanowić się, 
jakie są relacje dziedzictwa narodowego do dobra wspólnego, którego urzeczywistnianie 
jest podstawowym celem działań władzy publicznej oraz podmiotów, których działanie 
wyznacza porządek konstytucyjny. W szczególności warto zastanowić się, czy dziedzic-
two narodowe stanowi jeden z elementów składających się na dobro wspólne.

Doktryna prawa konstytucyjnego najczęściej rozpatruje dobro wspólne w relacji 
do wspólnoty państwowej. Wynika to z literalnej treści art. 1 Konstytucji RP, zgodnie 
z którym Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Tymcza-
sem dobro wspólne „zawiera bogate konotacje filozoficzne, których nie da się sprowadzić 
do pojęcia politycznego”41. Jest to kategoria zarówno etyczna, społeczna i prawna; za-
gadnienie funkcjonujące na styku różnych systemów normatywnych42. Ograniczenie 
rozumienia pojęcia dobro wspólne do państwa byłoby nadmiernym zawężeniem sposo-
bu jego rozumienia i zdecydowanie ograniczałoby jego znaczenie ustrojowe43. W tym 
kontekście warta przytoczenia jest opinia J. Trzcińskiego, dla którego państwo jest je-
dynie elementem pojęcia Rzeczpospolitej Polskiej, a do pozostałych elementów należą 
m.in. obywatele i organizacje tworzone przez obywateli44. Zwraca uwagę również pogląd 
L. Garlickiego, który zwrot „Rzeczpospolita Polska” (zastosowany w art. 1 czy 82 kon-
stytucji) sugeruje rozumieć jako „Ojczyzna” czyli odwołanie się do historycznej wspól-
noty, która tworzy istotę dzisiejszego państwa polskiego45. Podobnie rozumuje M. Zdyb, 
dla którego art. 1 nawiązuje do fundamentów trwania Rzeczypospolitej. Przepis ten 
wiąże się jego zdaniem ściśle z zalecaną we wstępie ciągłością z najlepszymi tradycjami 
Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, której zachowanie jest uzasadnione troską o byt 
i przyszłość naszej Ojczyzny. Przypomnijmy, że preambuła stwierdza też, że naród 
polski, jako obywatele równi w prawach i obowiązkach wobec dobra wspólnego, jest 
wdzięczny przodkom za niepodległość i kulturę. Zdaniem M. Zdyba historia, tradycja, 
kultura to dziedzictwo, które dla państw doświadczających zniewoleń ma szczególne, 
symboliczne znaczenie, albowiem uaktywnia sumienie narodowe. Zwrócił on uwagę, że 
oprócz tych aspektów dobra wspólnego, które wiążą się z charakterystyką państwa, 
dobro wspólne odnosi się do: trwania państwowości i narodu, suwerenności państwa 
i narodu, doświadczeń dziejowych, relacji między różnego rodzaju wspólnotami oraz ich 

 40 M. Zdyb, Dobro wspólne w perspektywie artykułu 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny. 
Księga XV-lecia, Warszawa 2001, s. 193‒194, 196.
 41 S. Gebethner, Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji z 1997 roku, 
[w:] Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice 2000, s. 27.
 42 M. Zubik, Konstytucyjne refleksje nad dobrem wspólnym na tle przemian w Rzeczypospolitej Pol-
skiej ostatniej dekady XX w., [w:] W.J. Wołpiuk (red.), Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne 
i aksjologiczne, Warszawa 2008, s. 57.
 43 Ibidem, s. 65. Autor ten wskazuje, że w artykułach 25 i 82 konstytucji ustrojodawca odnosi się do 
dobra wspólnego, nie stawiając po drugiej stronie znaku równoważności „państwa”, „Polski” ani „Rzeczy-
pospolitej”. To sugeruje, że dobro wspólne nie może być utożsamiane z „instytucjonalnymi formami życia 
politycznego”; ibidem.
 44 J. Trzciński, Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, [w:] J. Góral, R. Hau-
ser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980‒2005, 
Warszawa 2005, s. 454‒455.
 45 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016, s. 70.
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stosunku do państwa, ukierunkowania na fundamentalne wartości, powinność służby 
państwu, troski o przyszłość46.

Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne wskazuje na strukturę państwowo-
-społeczną, która ma symbolizować i uosabiać wartości najważniejsze z punktu widze-
nia obywateli. Przy tym dobro wspólne nie wspiera się tylko na wartościach materialnych, 
ale na tym co duchowe i wewnętrzne47. Dobro wspólne, to nie jest dobro pojedynczych 
zatomizowanych jednostek, lecz dobro społeczeństwa ujmowanego wspólnotowo. Rzecz-
pospolita ma zatem uwzględniać te wolności i prawa poszczególnych jednostek, których 
realizacja będzie budowała wspólnotę, a nie destabilizowała ją.

Zgodnie z treścią konstytucji desygnatem dobra wspólnego jest tak właśnie rozu-
miana Rzeczpospolita Polska, a więc państwo polskie, które nie istnieje w oderwaniu od 
swej kultury, tradycji, historii, ale uzależnione jest od tego, czy od wieków kolejne po-
kolenia utożsamiają się z określonym, względnie stabilnym dziedzictwem kulturalnym, 
decydującym o ciągłości państwa.

Patrząc z tego punktu widzenia na dziedzictwo narodowe, musimy stwierdzić, że 
wartości, które ono przekazuje i obiekty (dobra kultury, zabytki), w których te dobra są 
zakodowane, stanowią elementy dobra wspólnego. Pogląd ten znajduje potwierdzenie 
w orzecznictwie najwyższych organów sądowych, które stwierdziły, że elementem dobra 
wspólnego jest nazwisko postaci historycznej48, flaga polska jako symbol państwowy49, 
budynki o szczególnej kulturowej wartości50, dobra kultury, sztuki i nauki”51. Skoro 
zatem części składowe dziedzictwa stanowią dobro wspólne, to tym bardziej dziedzictwo 
narodowe, jako całość, można uznać za element dobra wspólnego. W gruncie rzeczy bez 
tego dziedzictwa nie istniałaby Rzeczpospolita Polska, bo nie byłoby wartości ją uosa-
biających, decydujących o ciągłości tożsamości. Znajduje to również potwierdzenie 
w literaturze prawa konstytucyjnego. Twierdzi się albowiem, że art. 5 zawiera funkcje 
ogólnospołeczne, z których każda jest nastawiona na ochronę i realizację jakiegoś dobra 
wspólnego. Natomiast art. 6 określa funkcje ogólnonarodowe, na których realizacji po-
winno skupić się państwo52.

Dla dobra wspólnego i dziedzictwa narodowego wspólne jest założenie, że każde 
z tych idei i zjawisk pozwala na korzystanie z ich dobrodziejstw, ale też wiąże się z przy-
jęciem za nie odpowiedzialności. Wynika to z upatrywania zbiorowości jako wspólnoty53, 
którą łączą określone więzi, wspólnie wyrażane wartości, poczucie jedności w zakresie 
tego, co stanowi element tego dobra. Stąd możliwość takiego kształtowania treści prze-

 46 M. Zdyb, op. cit., s. 190‒191.
 47 Ibidem, s. 193‒194, 196.
 48 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 2005 r., III SW 12/05.
 49 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2013 r., III SK 42/12.
 50 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2005 r., S 1/05.
 51 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r., SK 40/04. Wydaje się jednak, że to 
dobra kultury, sztuka i nauka powinny być uznane za dobro wspólne, a nie jedynie dostęp do nich. Pomimo 
niefortunnego sformułowania taką też intencję należałoby przypisywać Trybunałowi Konstytucyjnemu.
 52 W. Sokolewicz, Rozdział I „Rzeczpospolita”, artykuł 1, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, 2007, tom V, s. 8.
 53 W. Sokolewicz, op. cit., s. 11‒12.
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pisów prawnych, na podstawie której nakładane są obowiązki nie tylko na państwo, ale 
również na poszczególnych obywateli, co odpowiada szerokiemu rozumieniu pojęcia 
Rzeczpospolita54.

W odniesieniu do dziedzictwa narodowego obowiązki nałożone na RP wynikają 
przede wszystkim z treści art. 5, 6, 19 i 35 konstytucji. Natomiast obowiązki względem 
obywateli znajdują podstawę w treści art. 82 i 85 konstytucji. Rzeczpospolita Polska 
zobowiązana jest do strzeżenia dziedzictwa narodowego, do upowszechniania i stwarza-
nia równego dostępu do dóbr kultury narodowej, udzielania pomocy Polakom w zacho-
waniu związków z ich dziedzictwem narodowym oraz otaczania opieką weteranów walk 
o niepodległość i inwalidów wojennych. Zaznaczyć należy, że na podstawie dwóch 
pierwszych przepisów zawartych w Rozdziale I konstytucji na Rzeczpospolitą Polską 
nałożone są zobowiązania wobec esencjalnej części narodu. Polskości nie da się kulty-
wować inaczej, na podstawie wartości związanych immanentnie z narodem pojmowanym 
etnicznie. Jednakże z uwagi na wartości właściwe dla tego narodu, jak np. tolerancja oraz 
założenia demokratycznego państwa, w którym realizacja praw większości nie oznacza 
naruszania praw mniejszości55, dziedzictwo narodowe może być wzbogacane poprzez 
wartości wnoszone przez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Dlatego 
też im oraz ich członkom konstytucja gwarantuje wolność w zakresie kultywowania ich 
dziedzictwa kulturalnego. Tym sposobem dochodzi do – niezwykle istotnego dla dzie-
dzictwa zjawiska – modyfikowania zasobu dziedzictwa narodowego poprzez przejmo-
wanie elementów pierwotnie do niego nienależących. Jest to powiązane z zakazem in-
gerencji organów władzy państwowej w katalog wartości pożądanych, przyjmowanych 
i realizowanych przez członków społeczności. Przejęcie przez organy władzy roli w tym 
zakresie prowadziłoby do niebezpieczeństwa promowania wartości, które nie będą sta-
nowiły o tożsamości narodu, a w konsekwencji do obumierania jego dziedzictwa.

Jeśli mówić o obowiązkach obywateli, to konstytucja zobowiązuje ich do wierno-
ści wobec Rzeczypospolitej Polskiej, troski o dobro wspólne oraz obrony Ojczyzny. 
Znaczenie tychże terminów z punktu widzenia dziedzictwa zostało już powyżej zasy-
gnalizowane. Jeśli mówić o ich praktycznym znaczeniu dla narodowego dziedzictwa 
kulturalnego, to obywatele dowiadują się o swoich obowiązkach z treści odpowiednich 
ustaw56. Jednakże obowiązki z zakresu dobra wspólnego, patriotyzmu, dziedzictwa 
narodowego mogą funkcjonować niezależnie od tego, że nie zostały umieszczone w prze-
pisach pod postacią skonkretyzowanych nakazów czy zakazów57. Każdy obywatel po-
winien zdawać sobie sprawę, że z Polską wiąże go więź obywatelstwa, co zobowiązuje 
do działań na rzecz dobra wspólnego, przejawiających się – w zakresie dziedzictwa 

 54 Na temat zakresu podmiotów zobowiązanych względem dziedzictwa narodowego i dóbr kultury – 
m.in. na gruncie art. 5, 6 konstytucji – zob. A. Frankiewicz, Konstytucyjna regulacja dostępu do dóbr kultu-
ry i wolności korzystania z dóbr kultury, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3, s. 61‒65.
 55 W. Sokolewicz, op. cit., s. 14.
 56 Jest to np. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. 
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 1980 r. 
Nr 7, poz. 18).
 57 B. Banaszak, M. Jabłoński, Obowiązki podstawowe człowieka i obywatela, [w:] L. Wiśniewski 
(red.), Wolności i prawa jednostki w praktyce oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006, s. 254.
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narodowego – troską o język ojczysty, symbole narodowe, honor, prawdę historyczną itp. 
Niestety badania pokazują, że Polacy nie przejawiają jeszcze w tym zakresie aktywnej 
postawy obywatelskiej w takim znaczeniu, że pomimo uznawania dziedzictwa za czyn-
nik rozwoju społecznego, element tworzący wspólnotę narodową, nie angażują się w dzia-
łania na jego rzecz. Pewna obojętność „świadczy o relatywnie niskim poczuciu obowiąz-
ku troski o wspólne dobro oraz o braku rozpoznania dziedzictwa jako zasobu 
należącego do wszystkich, co potwierdza rozpowszechnioną w Polsce wyższość party-
kularyzmu nad dobrem wspólnym”58.

5. Podsumowanie

Jak więc wykazano, istnienie wolności w zakresie dziedzictwa narodowego jest 
nie do podważenia z punktu widzenia aksjologii Konstytucji RP. Rodzi to konieczność 
ustalenia przez doktrynę prawa i organy orzecznicze definicji dziedzictwa w rozumieniu 
tejże konstytucji, a więc definicję o autonomicznym względem ustaw znaczeniu, oraz 
uwzględniającą wartości nie tylko materialne, ale historyczne, artystyczne i kulturalne, 
które zadecydowały i decydują nadal o tożsamości narodu i jego trwaniu w ramach 
dobrowolnie ukształtowanego państwa. Drugą potrzebą jest wskazanie w ramach kon-
stytucji przepisów, które mogą być traktowane przez obywateli jako podstawa prawna 
dająca im prawa podmiotowe w tym zakresie. Trudno bowiem uznać, że tak fundamen-
talna wolność, jaką jest kultywowanie, ochrona i strzeżenie dziedzictwa narodowego nie 
uzyskuje w konstytucji wyraźnej podstawy prawnej pozwalającej obywatelom na ich 
ochronę w ramach np. skargi konstytucyjnej.

 58 A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturo-
wego. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2013, s. 28‒31, cytat s. 31.
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Prawo do ochrony zdrowia na tle „prawa do życia” 
(uwagi o aktualnym orzecznictwie  

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) 

1. Badania nad prawami jednostki zawsze stanowiły istotny punkt zainteresowań 
Artura (Wojtka) Preisnera. Wiele uwagi poświęcał On zwłaszcza prawom socjalnym, nie 
bez racji uznając, że ich regulacja, zarówno w prawie konstytucyjnym, jak i międzyna-
rodowym, daleka jest jeszcze od doskonałości. Niedawne rozstrzygnięcie trybunału 
strasburskiego w sprawie Lopes de Sousa Fernandes1 można traktować jako potwierdze-
nie – w kontekście prawa do ochrony zdrowia – tego braku doskonałości.

Pamiętać oczywiście należy, że Europejska Konwencja Praw Człowieka (dalej też 
EKPCz) była tworzona jako częściowe tylko odzwierciedlenie praw i wolności wymie-
nionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Poza jej zakresem pozo-
stawiono głównie prawa socjalne i ekonomiczne. Była to świadoma decyzja twórców 
konwencji, wynikająca z politycznego kontekstu determinującego proces jej redagowania 
i uzgadniania. Decyzja ta zachowała aktualność także w kolejnych dekadach funkcjo-
nowania EKPCz, znajdując zresztą potwierdzenie na szczeblu globalnym, bo – w Paktach 
Praw Człowieka ‒ dokonano niemal całkowitego rozdzielenia praw politycznych i oso-
bistych od praw ekonomicznych i socjalnych. W wymiarze europejskim znalazło to 
najpierw wyraz w przyjęciu odrębnej Karty Społecznej, zarazem – gdy w 1999 r. otwar-
to prace nad kolejnym protokołem uzupełniającym EKPCz – uznano, że nie należy do 
niej wprowadzać praw socjalnych.

Orzecznictwo ETPCz nie mogło zignorować takiego stanowiska państw człon-
kowskich, nie było więc możliwe proste „odnalezienie” praw socjalnych w tekście kon-
wencji. Zarazem jednak ekspansja interpretacyjna, charakterystyczna dla ostatniego 
czterdziestolecia orzecznictwa strasburskiego, nie mogła zatrzymać się na „klasyfika-
cyjnej barierze” rozdzielającej poszczególne typy praw i wolności. Trybunał przyjął 
założenie, że wiele praw politycznych i osobistych zawiera też rozbudowane aspekty 
socjalne, więc ochrona tych praw, z konieczności, musi te aspekty podejmować o tyle, 
o ile jest to konieczne dla zapewnienia pełnej i skutecznej ochrony jednostki. Dodatko-
wym czynnikiem było ukształtowanie koncepcji „pozytywnych obowiązków” państwa, 
zatem nałożenie na państwa członkowskie zobowiązania do podejmowania działań 
niezbędnych do zapewnienia realnych możliwości korzystania z poszczególnych praw 

 1 Wyrok z 17 grudnia 2017 r. Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii.
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konwencyjnych, a także do stworzenia realnych mechanizmów ich ochrony. Pozwoliło 
to ETPCz nie tylko na rozbudowę horyzontalnego oddziaływania konwencji2, ale także 
na odpowiednie rozszerzenie zakresu odpowiedzialności władz publicznych.

Podejście to znalazło szczególnie rozwinięty wyraz przy interpretacji art. 8 EKPCz 
(ochrona życia prywatnego i rodzinnego), ale zostało odniesione także do wielu pozo-
stałych postanowień konwencji, w tym także do jej art. 23.

W ujęciu najbardziej ogólnym można stwierdzić, że dzisiejsze rozumienie obo-
wiązków państwa w zakresie ochrony „prawa do życia” obejmuje nakaz podejmowania 
wszelkich środków, jakie są racjonalnie konieczne dla przeciwdziałania zagrożeniom, 
które wynikają zarówno z działań podejmowanych przez organy władzy publicznej (lub 
w ich imieniu i na ich rachunek), jak i z działań podmiotów prywatnych, z organizacji 
funkcjonowania społeczeństwa (ruch drogowy, budownictwo, bezpieczeństwo pracy itp.), 
a nawet – z klęsk żywiołowych i innych sytuacji o obiektywnym charakterze.

Takie ujęcie pozytywnych obowiązków państwa nie mogło pozostawić poza swoim 
zakresem sytuacji, gdy zagrożenie życia lub jego utrata staje się powiązane z funkcjono-
waniem systemu ochrony zdrowia i przybiera postać już to ograniczenia dostępności do 
świadczeń tego systemu, już to utraty życia w wyniku błędów lekarskich lub innych zanie-
dbań personelu placówek medycznych. Z oczywistych powodów na plan pierwszy wysu-
wają się sytuacje o mniej drastycznym charakterze, rozpatrywane na tle art. 8 konwencji. 
Nie brakuje jednak spraw, w których skarżący podnoszą zarzuty naruszenia art. 2 lub/i art. 3 
konwencji, wiele też razy trybunał uznał potrzebę ich merytorycznego rozpoznania.

2. Orzecznictwo ETPCz ma już na tyle rozwinięty charakter, że pewne jego aspek-
ty mogą tu być jedynie zasygnalizowane.

Po pierwsze, nicią przewodnią jest wielokrotnie podkreślane stwierdzenie, że 
prawo do ochrony zdrowia nie należy, jako takie, do praw i wolności gwarantowanych 
przez konwencję, więc wkroczenie w tę sferę może mieć tylko charakter pośredni i zawsze 
wymaga powiązania ze sferą ochrony wynikającą z jednego z jej wyraźnych postanowień4.

Po drugie, ogranicza to interwencje trybunału do kazuistycznie określonych sy-
tuacji, a wyłącza formułowanie standardów o powszechnym charakterze. Właściwie 
tylko w sprawie Cypr przeciwko Turcji trybunał rozpatrywał zarzut, iż w strefie Cypru 
kontrolowanej przez Turcję doszło do faktycznego wyłączenia dostępu pewnych grup 
ludności do opieki medycznej, a to prowadzi do naruszenia prawa do życia zamieszkałych 
tam osób5. Trybunał nie wykluczył, że „może pojawić się problem na tle art. 2, jeżeli 

 2 Zob. szerzej L. Garlicki, Horyzontalne oddziaływanie praw człowieka a standardy EKPCz, [w:] 
A. Bodnar, A. Płoszka (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, 
Warszawa 2016, s. 25 i n.
 3 Przypomnijmy, że art. 2 Konwencji gwarantuje „prawo do życia”, przede wszystkim nakładając na 
władze publiczne zakaz pozbawiania życia jednostki (chyba że stanie się to „absolutnie konieczne” w jednej 
z sytuacji enumerowanych w ust. 2 tego artykułu). Dla naszych rozważań ważniejszy jest jednak „pozytyw-
ny” obowiązek ochrony życia, wyrażony w art. 2 ust. 1 zd. 1 Konwencji: „Prawo każdego człowieka do 
życia jest chronione przez ustawę”. Zob. szerzej: L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, t. I, Warszawa 2010, s. 63 i n.
 4 Potwierdziła to ostatnio Wielka Izba w wyroku Lopes de Sousa Fernandes (zob. przyp. 1), § 165.
 5 Wyrok z 10 maja 2001 r. Cypr przeciwko Turcji, § 216 i n.
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zostanie wykazane, że władze publiczne wystawiły życie jednostki na niebezpieczeństwo 
poprzez odmowę udzielenia opieki medycznej, którą zapewnia się całej ludności”. Zara-
zem jednak trybunał uznał, że intensywność ograniczeń, jakim poddano ludność grecką 
i maronitów, nie sięgnęła poziomu wymaganego na tle art. 2 konwencji, więc sytuacje 
te podlegają ocenie jedynie na tle art. 8. Tym samym, „nie ma tu konieczności rozważa-
nia, w jakim zakresie art. 2 mógłby nakładać na władze publiczne obowiązek zapewnie-
nia [każdemu] określonego standardu opieki zdrowotnej”6. Zwracano też uwagę, że 
sposób ukształtowania powszechnej opieki zdrowotnej w znacznym stopniu uzależnio-
ny jest od środków, jakimi dysponuje państwo. Jak wskazano w doktrynie, „choć można 
oczekiwać, że [każde] państwo europejskie zapewni bazową lub doraźną pomoc medycz-
ną, to konstruowanie art. 2 jako źródła dalej idących obowiązków, musiałoby napotykać 
zastrzeżenie, iż możliwe to jest tylko w zakresie dostępnych środków finansowych”7.

Po trzecie, podobnie jak we wszystkich sferach, gdzie zorganizowana działalność 
społeczna może rodzić zagrożenia dla życia jednostki, tak i w odniesieniu do – publicz-
nej i prywatnej – służby zdrowia państwo musi stworzyć odpowiednie ramy prawne 
zapewniające pewne minimum ochrony przed typowymi zagrożeniami. Nieadekwatność 
tych ram może prowadzić do naruszenia art. 2 konwencji. Natomiast w wymiarze na-
stępczym konieczne jest zapewnienie efektywnych procedur wyjaśnienia wszelkich 
przypadków, gdy – poza naturalnymi konsekwencjami stanu zdrowia ‒ dojdzie do utra-
ty życia, a także stworzenie dostępnych procedur egzekwowania odpowiedzialności 
placówek służby zdrowia i ich pracowników8. Jak jednak ustalono już w początkach 
minionej dekady, możliwe w pewnych wypadkach jest zorientowanie tych procedur na 
drogę cywilną bądź na odpowiedzialność dyscyplinarną9.

Po czwarte, szczególny charakter mają obowiązki władz publicznych wobec osób 
pozostających pod ich szczególną kontrolą lub pieczą. Dotyczy to przede wszystkim osób 
pozbawionych wolności. Jak wskazano już w wyroku Kudła z 2000 r., zasada godności 
człowieka wymaga, by zapewniono im elementarną opiekę zdrowotną10. Znalazło to 
rozbudowaną kontynuację w dalszym orzecznictwie trybunału i nie ulega dziś wątpli-
wości, że odmowa opieki zdrowotnej jest traktowana, w zależności od skutków, jako 
naruszenie art. 3 lub art. 2 konwencji11. To samo dotyczy m.in. domów opieki społecznej, 
sierocińców i innych podobnych instytucji12.

 6 Ibidem, § 219.
 7 D. Harris, M. O’Boyle, E. Bates, D. Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, 
Oxford 2014, s. 213. Zob. m.in. postanowienia: z 4 stycznia 2005 r. Pentiacova and Others przeciwko Moł-
dawii; z 22 września 2005 r. Gheroghe przeciwko Rumunii oraz z 15 maja 2012 r. Wiater przeciwko Polsce.
 8 Np. wyrok z 27 czerwca 2006 r. Byrzykowski przeciwko Polsce, passim.
 9 Wyrok z 17 stycznia 2002 r. Calvelli and Ciglio przeciwko Włochom, § 51 oraz – bardziej kontro-
wersyjny – wyrok z 8 lipca 2004 r. Vo przeciwko Francji, § 91‒94.
 10 Wyrok z 26 października 2000 r. Kudła przeciwko Polsce, § 94.
 11 Np. wyrok z 9 grudnia 2008 r. Dzieciak przeciwko Polsce (zgon więźnia na skutek niedostatecznie 
leczonej choroby serca).
 12 Szczególnie drastyczne naruszenie art. 2 stwierdzono w wyroku z 18 czerwca 2013 r. Nencheva and 
Others przeciwko Bułgarii, gdy kilkanaścioro niepełnosprawnych dzieci umieszczonych w publicznym sie-
rocińcu zmarło w ciągu zimy z powodu braku opału i pożywienia.
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Po piąte, szczególny charakter mają też sytuacje osób terminalnie chorych, zwłasz-
cza dyskontynuacji środków podtrzymywania życia13, dekryminalizacji pewnych form 
samobójstwa wspomaganego przez osoby trzecie14 oraz dostępu do procedur dobrowol-
nego zakończenia życia15.

Po szóste, równie szczególny charakter mają sytuacje związane z reprodukcją, 
zwłaszcza gdy dojdzie do usunięcia płodu wbrew sztuce medycznej i bez zgody kobiety 
ciężarnej. We wspomnianej już sprawie Vo przeciwko Francji, gdzie omyłkowo przerwa-
no ciążę niewłaściwej pacjentce, trybunał uchylił się od zajęcia wyraźnego stanowiska, 
czy konwencja dopuszcza odniesienie „prawa do życia” do sytuacji płodu16.

3. Na szerszą prezentację zasługuje tu tylko jeden problem, mianowicie sposób 
odniesienia art. 2 konwencji do sytuacji, gdy pojawiają się uzasadnione zarzuty, że do 
zgonu osoby pozostającej pod opieką służby zdrowia przyczyniły się błędy medyczne 
lub odmowa udzielenia pomocy w placówce medycznej.

We wcześniejszym orzecznictwie trybunału ukształtowało się podejście, że zgon 
pacjenta w wyniku błędu medycznego może (jak każdy przypadek utraty życia) prowa-
dzić do odpowiedzialności państwa za naruszenie art. 2 konwencji, ale raczej tylko 
w sytuacjach rzadkich, by nie powiedzieć – wyjątkowych. Jeżeli bowiem państwo pod-
jęło „adekwatne kroki dla zapewnienia wysokich standardów zawodowych personelu 
medycznego oraz dla zapewnienia ochrony życia pacjentów, to jednostkowe przypadki 
błędów w ocenie albo zaniedbań w koordynacji działań personelu medycznego nie są, 
same przez się, wystarczające dla pociągnięcia państwa do odpowiedzialności za niedo-
pełnienie pozytywnego obowiązku ochrony życia, który wynika z art. 2 Konwencji”17. 
Tym samym, stwierdzenie, że doszło do materialnego naruszenia art. 2 (pozytywnych 
obowiązków z niego wynikających), wymagało wykazania, że regulacje prawne w pań-
stwie pozwanym i praktyka ich stosowania nie spełniają – w wymiarze makro ‒ owego 
wymogu adekwatności18. Jeżeli natomiast zarzuty odnosiły się do zaistnienia jednostko-
wych błędów medycznych, to trybunał – kierując się zasadą subsydiarności – nie kwe-
stionował ustaleń sądów krajowych, które nie stwierdzały zaistnienia takich błędów. 
Zwracano przy tym uwagę, że „nie jest rolą Trybunału rozważanie prawidłowości kon-
kluzji biegłych z zakresu medycyny, które stanowiły podstawę rozstrzygnięć tych 

 13 Wyrok z 5 czerwca 2015 r. Lambert przeciwko Francji.
 14 Wyrok z 19 kwietnia 2002 r. Pretty przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, w którym uznano, że 
ustanowienie karalności udziału we „wspomaganym samobójstwie” pozostaje w sferze „marginesu oceny 
państw członkowskich”.
 15 Trybunał nie wypowiadał się dotychczas w sposób wyraźny (zob. jednak wyrok Pretty, § 41), czy 
dopuszczalność eutanazji na życzenie terminalnie chorego i cierpiącego pacjenta, przewidziana przez prawo 
w wielu państwach europejskich, może podlegać ocenie na tle art. 2 konwencji.
 16 Wyrok Vo przeciwko Francji, jw., § 85.
 17 Postanowienie z 4 maja 2000 r. Powell przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, potwierdzane 
w orzecznictwie późniejszym (zob. wyrok Lopez de Sousa, § 168).
 18 Taką ocenę trybunał sformułował np. w wyroku z 5 grudnia 2013 r. Arskaya przeciwko Ukrainie 
(§ 84 i n.), stwierdzając nieadekwatność regulacji odnoszących się do odmowy zgody pacjenta na poddanie 
się leczeniu.
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sądów”19. Nie pozostawiało to większych szans skargom koncentrującym się na zarzucie 
konkretnych błędów medycznych.

Nie przekreślało to natomiast możliwości kwestionowania naruszenia procedural-
nych obowiązków, a zatem stawiania zarzutu przewlekłości postępowania przed orga-
nami krajowymi, braku mechanizmów pozwalających na pełne i obiektywne ustalenie 
faktów, braku transparentności odpowiednich postępowań, zwłaszcza w procedurach 
dyscyplinarnych. Nie brakowało w tym zakresie wyroków stwierdzających naruszenie 
konwencji i można było czasem mieć wrażenie, że trybunał wybiera tę drogę jako ła-
twiejszy i bezpieczniejszy sposób uznania, że w sprawie doszło jednak do naruszenia 
art. 2 konwencji.

4. Powściągliwość w podejściu Trybunału do omawianych spraw, stanowiąca zresz-
tą tylko refleks jego ogólniejszego podejścia do kwestii ochrony zdrowia, wydawała się 
jednak ulegać pewnemu zachwianiu w serii wyroków, jakie zapadły w latach 2013‒2016. 
Wszystkie dotyczyły sytuacji, gdy zawodziła organizacja pomocy w nagłych zakłóceniach 
ciąży lub porodu i dochodziło do śmierci matki bądź dziecka20. We wszystkich trybunał 

 19 Wyrok z 11 października 2016 r. Sayan przeciwko Turcji, § 112. Zob. też, w polskich sprawach, 
postanowienia: z 6 kwietnia 2000 r. Skraskowski przeciwko Polsce, z 29 maja 2001 r. Sieminska przeciwko 
Polsce i z 31 maja 2016 r. Buksa przeciwko Polsce, § 13.
 20 Wyrok z 9 kwietnia 2013 r. Mehmet Senturk and Bekir Senturk przeciwko Turcji ‒ poszukiwanie 
pomocy szpitalnej dla kobiety w zaawansowanej ciąży, której stan uległ nagłemu pogorszeniu, napotkało 
odmowę przyjęcia w dwóch szpitalach, zaś szpital kolejny dokonał diagnozy, stwierdzając, że doszło już do 
śmierci płodu, ale uzależnił przeprowadzenie operacji od natychmiastowego pokrycia kosztów. Ponieważ 
pacjentka nie miała stosownych środków, zaaranżowano przewiezienie jej ambulansem do innego szpitala, 
w tym czasie jednak nastąpił jej zgon. Trybunał wskazał, że „nie mogło być wątpliwości co do powagi stanu 
zdrowia pacjentki, gdy została przywieziona do [trzeciego] szpitala, ani co do konieczności natychmiasto-
wego przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego... Nie wdając się w spekulacje co do szans uratowania pa-
cjentki, gdyby uzyskała pomoc w tym szpitalu, należy zauważyć, że personel medyczny był w pełni świa-
domy ryzyka, jakie wiązało się z przewożeniem jej gdzie indziej... Można przyjąć, że obowiązujące 
przepisy nie zawierały uregulowań wskazujących działania, jakie mają być podejmowane [w nagłych sytu-
acjach medycznych, gdy nie ma możliwości uiszczenia kosztów] dla zapewnienia pomocy medycznej ade-
kwatnej do stanu pacjenta” (§ 96). „Tym samym, wskutek oczywistych braków funkcjonowania placówek 
szpitalnych, pacjentka stała się ofiarą pozbawienia dostępu do pomocy medycznej, odpowiedniej dla nagłe-
go przypadku. Stwierdzenie tego faktu jest dla Trybunału wystarczające, by uznać, iż państwo nie dopełniło 
pozytywnego obowiązku ochrony jej integralności fizycznej. W konsekwencji, Trybunał konkluduje, iż do-
szło do naruszenia art. 2 Konwencji w jego materialnym aspekcie” (§ 97);

Wyrok z 27 stycznia 2015 r. Asiye Genc przeciwko Turcji – poszukiwanie pomocy medycznej dla 
wcześniaka narodzonego w szpitalu pozbawionym należytego wyposażenia neonatologicznego spotkało 
się z odmową przyjęcia noworodka w dwóch innych szpitalach (argumentowaną brakiem miejsc oraz 
brakiem wolnych inkubatorów) ‒ po czterogodzinnym wożeniu karetką doszło do zgonu dziecka. Trybunał 
zauważył, że „jedyny inkubator, posiadany przez szpital, w którym urodziło się dziecko, był zepsuty. Ilość 
i stan odpowiedniego wyposażenia w innych szpitalach okazał się także niezadowalający. Wskazuje to, iż 
państwo nie okazało dostatecznej troski o zapewnienie sprawnej organizacji i właściwego funkcjonowania 
publicznych szpitali, a mówiąc bardziej ogólnie – systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza że brak miejsc 
[w szpitalach] nie był wynikiem nagłego i nieprzewidywalnego spiętrzenia liczby pacjentów” (§ 80). 
„Oznacza to, że – w wyniku pozbawienia wszelkiego dostępu do pomocy, adekwatnej do nagłości przy-
padku ‒ [zmarłe dziecko] stało się ofiarą nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek szpitalnych. In-
nymi słowy, śmierć dziecka nie była wynikiem niedbalstwa bądź błędu medycznego w stosowanym lecze-
niu, ale całkowitego pozbawienia dostępu do jakiejkolwiek procedury medycznej, czyli sytuacji 
analogicznej do odmowy pomocy medycznej, prowadzącej do narażenia życia ludzkiego” (§ 82). 
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orzekł o naruszeniu art. 2 konwencji, zarówno w jego aspekcie materialnym (pozytywny 
obowiązek zapewnienia „prawa do życia” jednostki), jak i proceduralnym (obowiązek 
przeprowadzenia „efektywnego „dochodzenia” w sytuacji utraty życia). Wszystkie doty-
czyły wprawdzie sytuacji o szczególnym charakterze, bo – poza sprawą rumuńską – nie 
występował tam element błędu medycznego, a zgon pacjentki był wynikiem albo braku 
miejsc w szpitalu, albo braku odpowiedniego wyposażenia. Nietrudno jednak było za-
uważyć, że gdyby to podejście orzecznicze zyskało szerszą akceptację trybunału, niema-
ła liczba zgonów szpitalnych, zwłaszcza w niektórych państwach, mogłaby dawać pod-
stawy do przywoływania art. 2 konwencji. Co więcej, gdyby uznać, że braki 
w organizacji służby zdrowia lub, zwłaszcza, w wyposażeniu szpitali stanowią wystar-
czającą przesłankę do stwierdzenia naruszenia art. 2, to prowadziłoby to do konkluzji, że 
konwencja nakazuje zapewnienie pewnego minimum poziomu ochrony zdrowia. To zaś 
zbliżało orzecznictwo do uznania, że zakres zastosowania konwencji uległ rozciągnięciu 
na pewne materialne elementy „prawa do ochrony zdrowia”.

Taka ewolucja orzecznictwa ETPCz nie byłaby niewyobrażalna, bo nawiązałaby 
choćby do znaczącego rozszerzenia ochrony praw z zakresu zabezpieczenia społecznego. 
Stanowiłoby to jednak nowość wymagającą wyraźnego zajęcia stanowiska przez trybunał.

5. Okazją po temu stała się, wspominana już wyżej, sprawa portugalska21. Zosta-
ła ona najpierw rozpoznana na poziomie jednej z izb trybunału, a po wydaniu wyroku 

Odpowiednio, trybunał orzekł o naruszeniu art. 2 konwencji; wyrok z 22 marca 2016 r. Elena Cojocaru 
przeciwko Rumunii – rozbieżności w diagnozie kobiety w ósmym miesiącu ciąży doprowadziły do odmo-
wy natychmiastowego wykonania cesarskiego cięcia i decyzji o przewiezieniu pacjentki do innego szpita-
la, odległego o 150 km. W czasie transportu stan pacjentki uległ pogorszeniu i zmarła natychmiast po 
dokonaniu operacji w drugim szpitalu. Dwa dni później zmarło też dziecko. Trybunał stwierdził, że „choć 
nie jest przygotowany do zastanawiania się nad szansami przeżycia pacjentki, gdyby wcześniej doszło do 
postawienia prawidłowej diagnozy albo gdyby zabieg chirurgiczny został przeprowadzony wcześniej, to 
[uważa, iż] oczywisty brak koordynacji służb medycznych oraz opóźnienie w zastosowaniu procedur 
wymaganych przez nagłość sytuacji, wskazują na dysfunkcjonalność publicznej służby szpitalnej” (§ 112). 
Dało to podstawę do uznania, że państwo nie wywiązało się z obowiązków nałożonych na nie przez art. 2 
konwencji, więc doszło do naruszenia tego przepisu; wyrok z 30 sierpnia 2016 r. Aydogdu przeciwko Tur-
cji – stan przedwcześnie urodzonego dziecka był na tyle poważny, że konieczne było umieszczenie go 
w specjalistycznym inkubatorze. Ponieważ szpital nie dysponował takim sprzętem, dziecko zostało prze-
wiezione do innego szpitala, gdzie najpierw odmówiono przyjęcia, ponieważ wszystkie dostępne inkuba-
tory były zajęte. Ostatecznie, umieszczono dziecko w „normalnym” inkubatorze, nie pozwoliło to jednak 
na jego uratowanie. Trybunał stwierdził, że „okoliczności sprawy – zresztą o charakterze powszechnym 
i typowym [dla sytuacji neonatologii] w tym okresie ‒ wskazują, że władze medyczne musiały mieć świa-
domość, że występuje realne zagrożenie życia wielu pacjentów, a mimo to nie podjęły takich działań ła-
godzących to zagrożenie, jakich racjonalnie można było od nich oczekiwać. Państwo pozwane, nawet 
biorąc pod uwagę swobodę jego decydowania o ustalaniu priorytetów i wykorzystania środków, nie wy-
kazało, że podjęcie takich działań tworzyłoby ciężar o nadmiernym bądź nierealnym charakterze Tym 
samym, należy uznać, że Turcja nie wykazała dostatecznego nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem 
sektora szpitalnego w tej części kraju” (§ 87).
 21 Lopes de Sousa Fernandes przeciwko Portugalii – po przeprowadzeniu w szpitalu, w listopadzie 
1997 r., zabiegu usunięcia polipów nosa, pacjent został wypisany do domu, ale po dwóch dniach zgłosił się 
do izby przyjęć, uskarżając się na silne bóle głowy. Lekarz dyżurny uznał, że bóle mają podłoże psychiczne 
i przepisał środki uspokajające, pozostawiając jednak pacjenta w szpitalu. Dopiero następnego dnia ustalono, 
że było to zapalenie opon mózgowych i poddano go leczeniu na oddziale intensywnej terapii. Po wyleczeniu 
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stwierdzającego brak materialnego naruszenia art. 2 konwencji22 skierowano ją do roz-
poznania przez Wielką Izbę ETPCz.

W wyroku z 19 grudnia 2017 r. trybunał podtrzymał stanowisko Izby, potwier-
dzając, że doszło do naruszenia proceduralnego aspektu art. 2 konwencji, a także, osta-
tecznie stwierdzając, że – w okolicznościach sprawy ‒ nie doszło do naruszenia mate-
rialnego aspektu „prawa do życia”. Co jednak ważniejsze, Wielka Izba zauważyła 
niejasności dotychczasowego orzecznictwa i uznała, że wymaga ono doprecyzowania. 
Stanowisko trybunału ujęte zostało w trzech tezach zasadniczych.

Po pierwsze, wyraźnie wskazano, że – w sytuacjach, gdy zgon pacjenta miał być 
konsekwencją błędów medycznych wynikających z niedbalstwa (medical negligence) – 
zakres pozytywnych obowiązków państwa ma ograniczony wymiar. Obejmuje on przede 
wszystkim (a może nawet – wyłącznie) „obowiązek regulacyjny”, tzn. stworzenie prze-
pisów ustalających skuteczne ramy przymuszające szpitale, zarówno publiczne, jak 
i prywatne, do podejmowania odpowiednich środków dla ochrony życia pacjentów (§ 186). 
Zatem materialne naruszenie art. 2 konwencji może, w zasadzie, wystąpić tylko w sytu-
acji, „gdy te ramy prawne zawiodą w zapewnieniu należytej ochrony życia” (§ 187). 
Innymi słowy, „jeżeli państwo ustanowiło adekwatne przepisy dla zapewnienia wysokich 
standardów zawodowych personelu medycznego oraz dla ochrony życia pacjentów, to 
sytuacje, gdy dochodzi do błędu po stronie personelu medycznego, bądź do zaniedbań 
koordynacji działań tego personelu wobec konkretnego pacjenta, nie są jeszcze – same 
w sobie – wystarczające do uznania odpowiedzialności państwa za naruszenie pozytyw-
nego obowiązku ochrony życia, który wynika z art. 2 konwencji” (§ 187). Co więcej, 
„nawet gdy okaże się, że [owe] ramy prawne wykazały jakieś braki w konkretnej sytuacji, 
nie jest to wystarczające dla wystąpienia problemu naruszenia art. 2 Konwencji. Ko-
nieczne jest jeszcze wykazanie, że braki te zadziałały na szkodę pacjenta” (§ 188).

Po drugie, obowiązek stworzenia przepisów zapewniających skuteczne ramy 
ochrony znajduje rozwinięcie w obowiązku zapewnienia skutecznego ich funkcjonowa-
nia. Tym samym, „obowiązek regulacyjny obejmuje także ustanowienie środków nie-
zbędnych dla zapewnienia wykonania ustanowionych reguł, w tym środków nadzoru 
i egzekwowania (enforcement)” – § 189.

Po trzecie, takie rozszerzenie zakresu pozytywnego obowiązku regulacyjnego 
pozwala na uznanie, że w sytuacjach wyjątkowych pewne działania lub zaniechania 
personelu medycznego mogą dać podstawę dla odpowiedzialności państwa za naruszenie 
materialnego aspektu art. 2 konwencji. Trybunał wskazał dwa typy takich „sytuacji 
wyjątkowych”. Pierwszy, występuje w szczególnym kontekście „świadomego narażenia 

i kolejnym wypisie doszło do dalszego pogorszenia stanu zdrowia i nowa diagnoza ustaliła wrzody dwunast-
nicy. Kolejne pobyty w szpitalu pozwoliły na ustalenie obecności bakterii zakażających jelito grube i na po-
czątku lutego 1998 r. pacjent został wypisany z zaleceniem kontaktu ambulatoryjnego. W połowie lutego 
pacjenta przyjęto do innego szpitala, gdzie, na początku marca, wystąpiła sepsa i doszło do zgonu. Różnego 
rodzaju postępowania prawne (w tym sprawa karna przeciwko lekarzowi prowadzącemu) nie doprowadziły 
do stwierdzenia czyjejkolwiek odpowiedzialności i ostatecznie zakończyły się w lutym 2013 r.
 22 Wyrok z 15 grudnia 2015 r., podjęty stosunkiem głosów 5:2. Natomiast jednogłośnie uznano, że 
wobec przewlekłego i nieskutecznego prowadzenia postępowań wyjaśniających doszło do naruszenia pro-
ceduralnego aspektu art. 2 konwencji.
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życia pacjenta przez personel medyczny w wyniku pozbawienia dostępu do, ratujących 
życie, procedur opieki medycznej w nagłych przypadkach” (life-saving emergency tre-
atment ‒ § 191). Jako przykład takiej sytuacji wskazano sprawę Senturk23, zarazem 
jednak wskazano, że taka interpretacja odpowiedzialności za naruszenie obowiązków 
pozytywnych „nie odnosi się do okoliczności, gdy pacjentowi udzielono niepełnej, wa-
dliwej lub opóźnionej opieki” (§ 191). Drugi typ pojawia się, gdy „systemowe lub struk-
turalne braki w organizacji opieki szpitalnej doprowadzają do pozbawienia pacjenta 
dostępu do procedur opieki medycznej w nagłych przypadkach, a władze – choć wie-
działy lub powinne były wiedzieć o istnieniu ryzyka zaistnienia takich sytuacji – nie 
podjęły działań niezbędnych dla ich zapobieżenia, tym samym narażając na niebezpie-
czeństwo życie zarówno pacjenta w rozpoznawanej sprawie, jak i życie innych pacjentów” 
(§ 192). Jako przykłady takich sytuacji wskazano sprawy Asiye Genc oraz Aydogdu24.

Innymi słowy, podstawową przesłanką dla stwierdzenia naruszenia pozytywnego 
obowiązku ochrony życia jest „pozbawienie dostępu do, ratujących życie, procedur 
opieki medycznej w nagłych przypadkach. Trybunał przyznał, że w praktyce mogą 
pojawiać się trudności w rozróżnieniu spraw, gdzie występuje jedynie zwykłe niedbalstwo 
(błąd medyczny), od spraw, gdzie dochodzi do takiego „pozbawienia dostępu”, zwłaszcza 
gdy konsekwencją staje się śmierć pacjenta. Dlatego trybunał sformułował dodatkowe 
cztery wymagania, wskazując, że konieczne jest ich jednoczesne spełnienie (§ 194).

Do „pozbawienia dostępu” dochodzi więc dopiero gdy: po pierwsze, działania lub 
zaniechania personelu medycznego wykraczają poza zwykły błąd lub medyczne zanie-
dbanie, a przybierają postać odmowy udzielenia pacjentowi pomocy w nagłym przypad-
ku, dokonanej z naruszeniem obowiązków zawodowych i w pełnej świadomości, że 
nieudzielenie pomocy medycznej naraża życie pacjenta na niebezpieczeństwo (§ 194). 
Po drugie, zaistniała nieprawidłowość może zostać przypisana odpowiedzialności władz 
publicznych, tylko ma ona, w sposób obiektywny i realny, charakter strukturalny lub 
systemowy. Nie wystarczy więc, gdy polega ona tylko na tym, że w pojedynczych przy-
padkach coś okazuje się nieprawidłowe w sensie złego zadziałania lub skutku (§ 195). 
Po trzecie, musi istnieć związek pomiędzy nieprawidłowością, jaka zaistniała w danym 
przypadku, a uszczerbkiem poniesionym przez pacjenta. Po czwarte, nieprawidłowość 
(rodząca odpowiedzialność na tle art. 2 konwencji) musi być skutkiem niewywiązania 
się państwa z obowiązku stworzenia ram prawnych w rozumieniu ustalonym w § 189 
(§ 196).

Zastosowanie tych kryteriów doprowadziło Wielką Izbę do wniosku, że – w ba-
danej sprawie – doszło przede wszystkim do kumulacji różnych błędów i zaniedbań 
medycznych. Ponieważ nie ustalono żadnych zasadniczych braków w odniesieniu do 
istniejących ram prawnych, nie było podstaw do stwierdzenia naruszenia materialnego 
aspektu „prawa do życia”, czy – inaczej mówiąc – stwierdzenia, że państwo nie wywią-
zało się z, ciążących na nim, obowiązków pozytywnych (§ 203‒204). Trybunał nie miał 
natomiast wątpliwości, że doszło do naruszenia art. 2 w jego proceduralnym aspekcie, 

 23 Zob. wyżej, przyp. 20.
 24 Ibidem.
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gdyż sytuacja wskazująca na możliwość zaistnienia błędu czy zaniedbania medycznego 
nie napotkała szybkiej i adekwatnej reakcji w żadnej z istniejących procedur.

6. Nie jest łatwe pełne rozszyfrowanie stanowiska Wielkiej Izby, a zwłaszcza 
określenie jego konsekwencji dla dalszego orzecznictwa trybunału. Wydaje się jednak, 
że podstawowym przesłaniem wyroku z 17 grudnia 2017 r. jest wskazanie, że koncepcja 
„obowiązków pozytywnych”, tak jak ukształtowano ją odnośnie do „prawa do życia” 
(art. 2 konwencji), może mieć tylko wyjątkowe i ograniczone zastosowanie do sytuacji, 
gdy utrata życia następuje w kontekście szpitalnym. Materialna treść tych obowiązków 
została sprowadzona do nakazu przyjęcia stosownych regulacji prawnych. Natomiast, 
dopóki generalna adekwatność i poprawność tych regulacji nie wzbudzi wątpliwości 
trybunału, nie ma możliwości przywoływania „prawa do życia”, gdy śmierć pacjenta 
następuje w wyniku jednostkowych, „normalnych” błędów bądź zaniedbań personelu 
medycznego. Wyjątek stanowią, najbardziej drastyczne, sytuacje pozbawienia dostępu 
do pomocy medycznej w nagłych przypadkach rodzących bezpośrednie zagrożenie 
życia. Nawet jednak w tym zakresie uznanie odpowiedzialności państwa wymaga wy-
kazania, że owo pozbawienie dostępu było konsekwencją braków strukturalnych bądź 
systemowych, co – w pewnym stopniu – odsyła do oceny właściwego wypełnienia 
„obowiązku regulacyjnego”.

Omawiany wyrok widzieć więc należy także jako wyznaczenie bariery dla roz-
szerzających interpretacji art. 2, jakie zaznaczyły się w – omawianych wyżej – sprawach 
tureckich. Choć trybunał aprobująco przywołał te rozstrzygnięcia, to zarazem wprowa-
dził nowe elementy ograniczające ich zastosowanie, zwłaszcza wymóg strukturalnego 
lub systemowego charakteru braków w funkcjonowaniu systemu szpitalnego.

Może to sugerować, że znakomita część zgonów szpitalnych, których można było 
uniknąć, nie może być podstawą zarzutu, że doszło do naruszenia art. 2 konwencji, w jego 
materialnym wymiarze. Nie bez racji zwrócono na to uwagę w zdaniach odrębnych do 
omawianego wyroku25.

Zarazem jednak możliwe wydaje się też wskazanie pewnych pozytywów w sta-
nowisku trybunału strasburskiego.

Po pierwsze, wysoce restrykcyjnemu ujęciu obowiązków pozytywnych (w ich 
materialnym wymiarze) towarzyszy bardziej otwarty stosunek do proceduralnego aspek-
tu ochrony „prawa do życia”. We wszystkich omawianych sprawach trybunał uznał, że 
– w tym aspekcie – doszło do naruszenia art. 2 konwencji (co m.in. pozwoliło na zasądze-
nie pewnych kwot na rzecz skarżących). Nie ulega zatem wątpliwości, że trybunał nie 
będzie tolerował wieloletnich procedur sądowych, blokowanych przez solidarność środo-
wiska medycznego, nie będzie też akceptował swoistego ping-ponga pomiędzy procedu-
rami cywilnymi, karnymi i dyscyplinarnymi. Choć trybunał wyraźnie wskazuje, że 

 25 Jak zauważył sędzia Pinto de Albuquerque: „Był taki czas w Europie, gdy prawo nie wkraczało do 
więzień i koszar, uznając, iż [...] więźniowie i żołnierze nie liczą się jako podmioty praw. Ten czas dawno 
już minął w odniesieniu do więzień i koszar, ale – niestety – nie minął jeszcze dla szpitali. Stanowisko zaję-
te przez Trybunał oznacza, że Konwencja powinna zatrzymać się w drzwiach szpitala” (§ 93). Podobnie, 
choć mniej poetycznie, ujął to sędzia Serghides.
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– w sytuacji błędu medycznego – wystarczające mogą być procedury odpowiedzialności 
cywilnej26, to zawsze konieczne jest przeprowadzenie stosownych postępowań w sposób 
efektywny i pozbawiony nieuzasadnionej zwłoki. W kontekście polskim może to otwierać 
dostęp do ochrony z art. 2 konwencji w niemałym odsetku postępowań.

Po drugie, choć zasadnicza treść „obowiązku regulacyjnego” jest przede wszyst-
kim skierowana ku stworzeniu ram prawnych zapewniających „wysokie standardy za-
wodowe personelu medycznego oraz ochronę życia pacjentów” (§ 186), to trybunał 
wyraźnie też włączył do tego obowiązku nakaz ustanowienia „środków niezbędnych dla 
zapewnienia wykonania ustanowionych reguł, w tym środków nadzoru i egzekwowania” 
(§ 189). Zatem w sposób zdecydowany potwierdzono proceduralny wymiar „obowiązku 
regulacyjnego”. Oznacza to, że dla stwierdzenia naruszenia art. 2 (w jego aspekcie ma-
terialnym) wystarczające może być samo wykazanie, że unormowania wykonawczo-
-nadzorcze pozbawione są adekwatnego charakteru.

Po trzecie, wprowadzenie wymagania, by braki funkcjonowania systemu szpital-
nego miały charakter „systemowy bądź strukturalny” (§ 195), ma – w swej głównej 
treści – znaczenie ograniczające odpowiedzialność z art. 2 konwencji. Ale nie można 
pomijać niejednoznaczności tego sformułowania. Być może chroni ono, w dość szczelny 
sposób, służbę zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych. Jak jednak wymaganie to znaj-
dzie zastosowanie do państw, w których służba zdrowia znajduje się w stanie ciągłego 
kryzysu i nieustających reform, pozostaje pytaniem otwartym. Wyjaśnienia może do-
starczyć dopiero dalsze orzecznictwo trybunału. Nie wydaje się jednak, by w praktyce 
polskiej nadmiernie trudne było wykazywanie takich braków systemowych lub struk-
turalnych, które świadczą o niedopełnieniu „obowiązku regulacyjnego” przez państwo. 
Przypomnieć raz jeszcze należy, że obowiązek ten obejmuje zarówno ustanowienie re-
gulacji zapewniających wysoki poziom profesjonalny pracowników medycznych (gdzie 
sytuacja nie wydaje się najgorsza), jak i regulacji zapewniających adekwatną ochronę 
życia pacjentów. Tu zaś grudniowy wyrok Wielkiej Izby, odczytywany w kontekście 
stanu polskich szpitali, nie wydaje się stwarzać barier nie do przekroczenia.

 26 Wyrok Lopes de Sousa Fernandes, § 215‒216.
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Zależność pomiędzy prawem własności 
intelektualnej i prawami człowieka 

Każdy człowiek jest najlepszym sędzią  
własnych interesów1

1. Standardy w zakresie międzynarodowego systemu prawnego własności intelek-
tualnej nieustanie transformują2. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił gwałtowny wzrost 
standardów ochrony własności intelektualnej, zarówno w obszarze przedmiotu, jak 
i zakresie chronionych praw. Postęp technologiczny wywołał zapotrzebowanie na nowe 
formy ochrony prawnej, zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne3.

Przyczyn takiego przewartościowania można dopatrywać się w wielu uwarunko-
waniach. Poza czynnikiem technologicznym dużą rolę odgrywają okoliczności społecz-
ne oraz gospodarcze. Zarówno przedstawiciele rządów, partii, jak i rozmaitych grup 
społeczeństwa obywatelskiego zajmują różnorodne stanowiska w kwestiach związanych 
z prawem własności intelektualnej.

Materia ta obejmuje bardzo szerokie spektrum aspektów. Zalicza się do nich za-
równo patentowanie leków, różnorodność biologiczna, tradycyjna wiedza, jak i cyfrowe 
oraz analogowe treści chronione prawem autorskim, czy harmonizacja przepisów pro-
ceduralnych4.

Rezultatem takiej sytuacji jest istnienie dysfunkcjonalnych norm, nieustające 
polemiki o zasady czy wartości merytoryczne, konkurencja między instytucjami mię-
dzynarodowymi mającymi udział we własności intelektualnej oraz rozprzestrzenianie 
się zobowiązań traktatowych czy niewiążących aktów prawnych5. Dodatkowo sytuację 
komplikuje fakt, że opisana sytuacja występuje w świecie o ogromnej różnorodności 
kulturowej mającej charakter zarówno globalny, regionalny, jak i lokalny6.

 1 A. Preisner, Paternalizm a wolność, [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Aktualne wyzwa-
nia ochrony wolności i praw jednostki. Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bo-
gusławowi Banaszakowi, Wrocław 2014, s. 62.
 2 A.R. Chapman, The human rights implications of intellectual property protection, “Journal of Inter-
national Economic Law” 2002, nr 5(4), s. 861–882.
 3 I. Lloyd, Information Technology Law, Oxford University Press, Oxford 2017, s. 37.
 4 Ch. Oguamanam, Beyond Theories: Intellectual Property Dynamics in the Global Knowledge Econ-
omy, “Wake Forest Intell Prop LJ” 2006, nr 9, s. 112.
 5 Por: R. Hefler, Human Rights and Intellectual Property: Conflict or Coexistence?, “Minnesota Intel-
lectual Property Review” 2003, nr 5/1, s. 57-58.
 6 J. Firestone, Cultural Diversity, Human Rights, and the Emergence of Indigenous Peoples in Inter-
national and Comparative Environmental Law, “American University International Law Review” 2005, 
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Analizując dalej sytuację, należy podkreślić, że brak równowagi w zakresie praw 
własności intelektualnej działa na korzyść posiadaczy praw, lecz ze szkodą dla użytkow-
ników, powodując nieustanną erozję wyjątków i ograniczeń umożliwiających legalne 
korzystanie z dóbr chronionych prawem własności intelektualnej. Rysując dalej obraz 
obecnie panujących uwarunkowań, zaznaczyć należy, że zarówno w środowisku cyfro-
wym, jak i analogowym rysuje się sytuacja polegająca na monopolizowaniu wiedzy 
poprzez restrykcyjne reguły dotyczące własności intelektualnej7. Obserwować można 
presję na zwiększenie ochrony praw własności intelektualnej w imię harmonizacji prze-
pisów. Sytuacja taka prowadzi do kurczenia się domeny publicznej, czego efektem jest 
negatywny wpływ na edukację, badania i kreatywność. Natomiast technologiczne środ-
ki ochronne stwarzają poważne bariery w dostępie do informacji oraz promowaniu badań 
i innowacji. To z kolei prowadzi do rozziewu między cyfrowo zaawansowanymi a cy-
frowo ograniczonymi podmiotami. Obecne przepisy dotyczące praw własności intelek-
tualnej sprzyjają uzależnieniu krajów rozwijających się od krajów rozwiniętych. Wszyst-
ko to wpływa na brak prawnej pewności.

2. Niedawna fala sprzeciwu wobec szybkiego wzrostu praw własności intelektu-
alnej związana z ACTA8 spowodowała, że prace Światowej Organizacji Handlu (WTO) 
i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – dwóch najbardziej znanych 
międzynarodowych organizacji zajmujących się prawem własności intelektualnej – sta-
nęły w martwym punkcie. W WTO kwestie związane z patentowaniem leków, różno-
rodnością biologiczną, patentami i prawami hodowców roślin, ochroną oznaczeń geo-
graficznych pozostają nierozwiązane9. Kraje uprzemysłowione wpływają na kształt 
normatywnych reguł dotyczących patentowania, utworów audiowizualnych czy praw 
nadawców. Kraje rozwijające się i grupy konsumenckie nie pozostają bierne, wymagając, 
by WIPO poświęcało większą uwagę publicznemu dostępowi do wiedzy i ruchom sprzy-
jającym kreatywności i innowacji (A2K)10. Powstały zatem ugrupowania reprezentujące 
zupełnie skrajne argumenty, które zasadniczo neutralizują się nawzajem. Dzieje się tak 
m.in. dlatego, że każda ze stron blokuje lub opóźnia propozycje drugiej strony, czyniąc 
debaty coraz bardziej kontrowersyjnymi i pogrążonymi w formalizmie proceduralnym.

Tymczasem rozmaite podmioty, unikając ekspansji przepisów dotyczących wła-
sności intelektualnej rozpoczynają współpracę np. ze Światową Organizacją Zdrowia 
czy Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa, bądź kosztem wielostronnych umów de-
cydują się na podpisanie dwustronnych czy regionalnych umów handlowych11.

nr 20/ 2, s. 219, 292.
 7 J. Hua (ed.), Toward A More Balanced Approach: Rethinking and Readjusting Copyright Systems in 
the Digital Network Era, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, 39-67.
 8 Ch.R. McManis, The Proposed Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): Two Tales of a Trea-
ty, “Houston Law Review” 2009, nr 46, s. 1235.
 9 M. Woods, Food for Thought: The Biopiracy of Jasmine and Basmati Rice, “Albany Law Journal of 
Science and Technology” 2002, nr 12, s. 123.
 10 M. Rimmer, Digital Copyright and the Consumer Revolution: Hands Off My IPod, Edward Elgar,	
Cheltenham, Camberley UK, Northampton USA 2007, s. 303.
 11 Por: F. Abbot, T. Cottier, F. Gurry, International Intellectual Property in an Integrated World Econ-
omy: 2010, Wolters Kluwer Law & Business, Austin/Boston/Chicago: Aspen Publishers, 2015.
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Mając na uwadze powyższe konstatacje, śmiało można postawić tezę, że norma-
tywne i pozanormatywne uwarunkowania dotyczące własności intelektualnej przechodzą 
kryzys.

3. W takich właśnie okolicznościach zachodzi konieczność rozstrzygnięcia prak-
tycznych kwestii własności, użytkowania, dostępu, eksploatacji i czasu funkcjonowania 
nowych form własności intelektualnej. Stało się to tym bardziej konieczne, że opisane 
wyżej zmiany sprawiły, że prawa własności intelektualnej stały się istotne dla szerokie-
go wachlarza kwestii gospodarczych, społecznych i politycznych, z ważnymi implika-
cjami dla praw człowieka, w tym zdrowia publicznego, edukacji, żywności i rolnictwa, 
prywatności i wolności słowa12.

Nie ulega jednak wątpliwości, że taka sytuacja podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowego i spójnego systemu praw człowieka uwzględniającego wielorakie aspek-
ty prawa własności intelektualnej. Jeżeli bowiem obrońcy praw człowieka nie zapewnią 
skutecznej intelektualnej i organizacyjnej przeciwwagi dla interesów gospodarczych, 
krajobraz własności intelektualnej zostanie w nadchodzących latach przekształcony bez 
należytego uwzględnienia wpływu na prawa człowieka13.

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas konstruowania takich standardów, 
są fundamentalne. Obejmują kwestie tak podstawowe, jak zdefiniowanie standardów dla 
praw chronionych przez każdy z systemów. Zastanowienie się, czy odpowiednie normy 
postępowania są prawnie wiążące czy mają charakter wytycznych; czy określone normy 
przyznają jednostce uprawnienia wobec państwa; czy adresatem norm jest jednostka czy 
państwo; jakie zasady są przyjmowane w celu wyeliminowania niespójności między 
prowadzoną polityką.

Niewątpliwie ukształtowany system musi odróżniać sytuacje, w których dwa 
systemy prawne mają takie same lub podobne cele, ale mogą stosować inne reguły lub 
mechanizmy do osiągnięcia tych celów.

Wreszcie, standardy muszą zawierać wymiar instytucjonalny, który uwzględnia 
zróżnicowane ustawodawstwo międzynarodowe i krajowe oraz organy orzekające, w któ-
rych państwa i podmioty niepaństwowe generują nowe reguły, normy i strategie egze-
kwowania.

Od XIX wieku międzynarodowe porozumienia chroniły moralne i materialne in-
teresy twórców, wynalazców i innych twórców własności intelektualnej. Jednak koncep-
tualizacja tych zagadnień na płaszczyźnie praw człowieka była praktycznie nieodkryta. 
Własność intelektualna pozostawała „normatywnym zaściankiem” w rozwijającym się 
po II wojnie światowej ruchu praw człowieka14. Pomijając szczegółowe omówienie histo-
rycznych ustaleń dotyczących zarówno praw człowieka jak i własności intelektualnej, na 

 12 P. Cullet, Human Rights and Intellectual Property Protection in the TRIPS Era, “Human Rights 
Quarterly” 2007, nr 29, s. 404.
 13 A.R. Chapman, Approaching Intellectual Property as a Human Right (obligations related to Article 
15(1)(c)), “Copyright Bulletin” 2001, nr 35, s. 14–17.
 14 L.R. Hefler, Toward a Human Rights Framework for Intellectual Property, “U.C. Davis Law Re-
view” 2007, nr 40, s. 971.
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które w tym artykule nie ma miejsca, ograniczę się do wskazania konkretnych zapisów 
prawnych będących fundamentem dla pozostałych ustaleń normatywnych15.

Międzynarodowy dokument, który można chyba uznać za konstytucjonalizujący 
reżim praw człowieka, to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)16. Deklaracja 
nie odnosi się wyraźnie do praw własności intelektualnej, ale art. 27 ust. 1 stwierdza, że 
każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społe-
czeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania 
z jego dobrodziejstw. Sprawę nieco komplikuje ust. 2 omawianego przepisu, stanowiący, 
że każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających 
z jakiejkolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej. W ten sposób 
art. 27 wprowadza pewien rodzaj dysonansu między zasadami, które chronią twórców 
informacji, a tymi, które zapewniają wykorzystanie i rozpowszechnianie informacji. 
Uznanie interesów autorów w deklaracji jest uzupełnione treścią art. 17, odnoszącego się 
do ogólnego prawa własności.

Prawa zawarte w deklaracji, dalej rozwijane w Międzynarodowym Pakcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych (MPPOP)17 w korelacji z Międzynarodowym Paktem Praw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (MPPGSK)18 składają się na fundament na 
którym należy opierać kolejne ustalenia. Dla porządku przypomnę, że art. 15 ust. 1 
MPPGSK stanowi prawo każdego do: a) udziału w życiu kulturalnym; b) korzystania 
z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań; c) korzystania z ochrony interesów 
moralnych i materialnych, wynikających z wszelkiej twórczości naukowej, literackiej 
lub artystycznej, której jest autorem19. Na temat tego co oznacza „prawo do czerpania 
korzyści z postępu naukowego” dla naukowców, a co dla podmiotów gospodarczych czy 
działających na rzecz praw człowieka w tym zakresie? Kto jest odpowiedzialny za to, 
aby wszyscy mieli to prawo zagwarantowane? Jak to prawo odnosi się do innych praw 
człowieka, w tym praw własności intelektualnej? Próby odpowiedzi podejmowane są 
w wielu publikacjach20. Pytania te sformułowano w tym miejscu po to, aby wskazać na 
istniejące zawiłości. Uzupełnieniem omawianego powyżej przepisu jest art. 19 MPPOP, 
w którym czytamy, że każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych 
poglądów, ma prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę 
poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez 

 15 International Human Rights and the International Human Rights System A Manual for National 
Human Rights Institutions, Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 2012.
 16 M. Zubik (red.), Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, 
Warszawa 2008, s. 11.
 17 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
 18 Ibidem, poz. 169.
 19 A.R. Chapman, Approaching Intellectual Property as a Human Right, Obligations Related to Art. 
15(1)(c). UN Doc. E/C.12/2000/12.
 20 Giving Meaning to the Right to Science: A Global and Multidisciplinary Approach, Report prepared 
under the auspices of the AAAS Scientific Responsibility, Human Rights and Law Program and the AAAS 
Science and Human Rights Coalition, Washington DC, 2017; A. Chapman, Development of Indicators for 
Economic, Social and Cultural Rights: The Rights to Education, Participation in Cultural Life and Access 
to the Benefits of Science, [w:] Y. Donders, V. Volodin (ed.), Human Rights in Education, Science and Cul-
ture: Legal Developments and Challenges, UNESCO 2007, s. 111,152.
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względu na granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki 
bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru. Realizacja praw przewidzia-
nych w ust. 2 niniejszego artykułu pociąga za sobą specjalne obowiązki i specjalną od-
powiedzialność. Może ona w konsekwencji podlegać pewnym ograniczeniom, które 
powinny być jednak wyraźnie przewidziane przez ustawę i które są niezbędne w celu: 
a) poszanowania praw i dobrego imienia innych; b) ochrony bezpieczeństwa państwo-
wego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności publicznej. W tym miejscu 
należy wskazać, że postanowienia o podobnej treści zawiera także Afrykańska Karta 
Praw Człowieka i Ludów z 1981 roku21, gwarantując w art. 14 prawo własności, chociaż 
następnie uznaje, że prawo to może być naruszone w „interesie publicznym lub w ogól-
nym interesie wspólnoty”. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z 1969 r22. w art. 21 
(I) uznaje prawo własności, prawo, którego nikt nie może być pozbawiony „z wyjątkiem 
zapłaty sprawiedliwego odszkodowania”. Prawo do własności zostało uwzględnione 
w Protokole 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka23.

Zatem wskazane wyżej akty przyjmują w poczet kreowanych praw, zarówno 
osobiste i materialne interesy autorów i wynalazców, jak i prawo do korzystania ze sztu-
ki i do udziału w postępie naukowym i jego korzyściach. Klauzule te zapewniają ochro-
nę twórcom i innowatorom oraz owocom ich intelektualnych wysiłków. Podkreślają 
jednak także prawo społeczeństwa do korzystania z postępu naukowego i kulturalnego, 
tworzonego przez wytwory własności intelektualnej. Teksty przytoczonych zapisów 
tylko zarysowują sposoby rozwijania mechanizmów promowania kreatywności i inno-
wacji zgodnych z prawami człowieka, zachęcając do stosowania retoryki praw człowie-
ka w celu wzmocnienia argumentów za lub przeciw rewizji norm ochrony własności 
intelektualnej w traktatach i przepisach krajowych. Kontynuując rozważania, należy 
zwrócić uwagę także na fakt, że traktaty mające za przedmiot prawa człowieka zawie-
rają sformułowania dotyczące własności intelektualnej. Jednakże konwencja paryska, 
berneńska, rzymska czy nawet TRIPS w swoich postanowieniach nie odwołują się bez-
pośrednio do praw człowieka. Chociaż nie można nie zwrócić uwagi, że posługują się 
taką samą terminologią, traktując o: „prawach”, „prawie prywatnym”, „prawach wyłącz-
nych”24. Owszem, można nazwać te paralele językowe powierzchownymi, gdyż oczywi-
ste jest, że sformułowania te w odniesieniu do praw dotyczących własności intelektualnej 
służą ich wzmacnianiu. Nie mniej jednak można przypuszczać, że w takie działania dążą 
do ujednolicenia przepisów prawa, oddziałując tym samym na jednolite i spójne stoso-
wanie przepisów.

4. W tym miejscu nasuwają się pytania, jaki jest związek między klauzulami 
dotyczącymi własności intelektualnej w ramach przytoczonych wyżej aktów, a pozosta-
łymi prawami obywatelskimi, politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi zapisanymi 

 21 M. Zubik (red.), op. cit., s. 121.
 22 Ibidem, s. 99.
 23 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
 24 Por. L. Helfer, A. Graeme, Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface, 
Cambridge University Press, 2011; Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 10-18; Victoria University of 
Wellington Legal Research Paper No. 134/2017, https://ssrn.com/abstract=1612362 [dostęp:11.01.2018].

https://ssrn.com/abstract=1612362
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w panteonie praw człowieka? W jaki sposób prawa własności intelektualnej wynikają 
z zasad określonych w umowach wielostronnych pochodzących z WIPO, WTO oraz 
regionalnych i dwustronnych umów handlowych i inwestycyjnych? Pytania te mają 
jednak tylko charakter sygnalizacyjny. Służą podkreśleniu zarysowanych już problemów 
istniejących czy kształtujących się w obszarze prawa własności intelektualnej i praw 
człowieka. Odpowiedź na te pytania przekroczyłaby ramy wydawnicze niniejszego ar-
tykułu, co więcej, jej podjęcie wymaga przeprowadzenia zdecydowanie dogłębniejszych 
analiz niż tutaj prezentowane.

Dlatego kontynuować będę poprzednie rozważania i odniosę się w dalszej części 
do praw człowieka. Zarówno międzynarodowy reżim praw człowieka, jak i własności 
intelektualnej przejawiał podobne tendencje ekspansjonistyczne. Ich najważniejszym 
celem było opracowanie i skodyfikowanie norm prawnych oraz wzmocnienie między-
narodowych mechanizmów monitorowania ich przestrzegania przez państwa.

Wraz z ewolucją traktatów, instytucji i orzecznictwa dokonał się podział praw 
człowieka na kategorie. Zauważono jednak pewną prawidłowość, polegającą na tym, że 
prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne są bardziej ekspansywne i budzą kontrower-
sje. Podczas gdy prawa obywatelskie i polityczne są wolnościami, które wymagają od 
urzędników państwowych powstrzymania się od określonych działań, prawa gospodar-
cze, społeczne i kulturowe zobowiązują rządy do zapewnienia minimalnego poziomu 
utrzymania i dobrego samopoczucia osobom i grupom. Osiągnięcie tych celów wymaga 
działań, które często mają poważne konsekwencje finansowe i wymagają trudnych ne-
gocjacji pomiędzy konkurującymi kategoriami posiadaczy praw. W porządku obrad 
międzynarodowych organów praw człowieka kwestie związane z własnością intelektu-
alną pojawiły się głównie za sprawą połączenia kwestii własności intelektualnej i handlu 
poprzez TRIPS. W związku z postanowieniami tego porozumienia ujawniły się poważ-
ne uchybienia normatywne własności intelektualnej25 z perspektywy praw człowieka, 
skłaniając do nowych inicjatyw ustanawiających standardy. Te jednak zwiększyły spory 
między dwoma reżimami. Drugi obszar, na którym skrzyżowały się prawa człowieka 
i własność intelektualna, spowodował fakt, że porozumienie wprowadziło względnie 
wysokie minimalne standardy ochrony dla wszystkich członków WTO, w tym wielu 
rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych krajów, które w niewielkim stopniu intereso-
wały się ochroną patentów, praw autorskich i znaków towarowych. W ślad za podnoszo-
nymi uwagami po wprowadzeniu TRIPS, Komisja Praw Człowieka ONZ przyjęła rezo-
lucję 2000/7 o własności intelektualnej i prawach człowieka26. Stwierdzono w niej 
możliwość zaistnienia   rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów między realizacją 
porozumienia TRIPS a realizacją gospodarczych, społecznych i kulturalnych praw 

 25 Wśród wielu roszczeń, których te społeczności szukały od państw narodowych, było prawo do 
uznania i kontroli nad ich kulturą, w tym tradycyjną wiedzą dotyczącą różnorodności biologicznej, leków 
i rolnictwa.
 26 K.D. Beiter, Establishing Conformity Between TRIPS and Human Rights: Hierarchy in International 
Law, Human Rights Obligations of the WTO and Extraterritorial State Obligations Under the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, [w:] H. Ullrich, R. M. Hilty, M. Lamping, J. Drexl (ed.), 
TRIPS plus 20- From Trade Rules to Market Principles, Heidelberg: Springer, Berlin 2016, s. 445-505.
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człowieka, zwłaszcza tych odnoszących się do zasobów naturalnych. Uznano, że posta-
nowienia TRIPS nie odzwierciedliły fundamentalnego charakteru i niepodzielności 
wszystkich praw człowieka, w tym prawa do samostanowienia. Zauważono, że istnieje 
oczywisty konflikt między systemem praw własności intelektualnej zawartym w poro-
zumieniu TRIPS, z jednej strony, a systemem międzynarodowych praw człowieka, 
z drugiej strony. Konflikty te obejmują szeroki obszar dotyczący m.in.: transferu tech-
nologii do krajów rozwijających się, prawa do wyżywienia, praw hodowców roślin 
i patentów na genetycznie zmodyfikowane organizmy, biopiractwa, ochrony kultury 
rdzennych społeczności, wpływu na prawo do zdrowia, ograniczeń prawnych w zakresie 
dostępu do opatentowanych farmaceutyków27.

Aby rozwiązać te konflikty, zaapelowano, aby rządy krajowe, organizacje mię-
dzyrządowe i grupy społeczeństwa obywatelskiego w swych działaniach nadały prymat 
prawom człowieka nad polityką gospodarczą i umowami.

Teraz zastanowić się trzeba, jakie rozwiązania zaistniałej sytuacji mogą wystąpić 
i które z nich przyniosą korzyści wszystkim podmiotom.

Jedna z sytuacji może zakładać scenariusz, w którym związek między prawami 
człowieka a własnością intelektualną polegać będzie na rozszerzeniu standardów ochro-
ny własności intelektualnej kosztem innych praw człowieka i interesów licencjobiorców, 
użytkowników i konsumentów28. Zatem gałęzie przemysłu i grupy podmiotów zaintere-
sowane w ekonomicznych kwestiach znajdujących swe źródło we własności intelektual-
nej, powoływałyby się na prawa twórców i przepisy dotyczące praw własności w trak-
tatach dotyczących praw człowieka w celu rozszerzania istniejących standardów 
ochrony. Strach przed taką ekspansją pomaga wyjaśnić, dlaczego niektórzy komentato-
rzy są sceptycznie nastawieni do prób analizowania zagadnień własności intelektualnej 
pod kątem praw człowieka.

Zalążki takiej sytuacji są już widoczne w orzecznictwie krajowych sądów. Co 
więcej, w sprawie Anheuser-Busch, Inc. przeciwko Portugalii, wydanej pod koniec 2005 r., 
ETPCz stwierdził, że   zarejestrowane znaki towarowe są chronione klauzulą   dotyczącą 
praw własności do pierwszego protokołu konwencji europejskiej. Zatem ETPCz stwier-
dził, że „własność intelektualna jako taka bezsprzecznie korzysta z ochrony artykułu 1 
Protokołu nr 1”29. Można też rozpatrywać korelacje między prawami człowieka a prawem 
własności intelektualnej w celu ograniczenia tych drugich. Wśród zachowań podmiotów 
praw własności intelektualnej można obserwować prawidłowość, z której wynika, że 
powołują się na prawa własności przemysłowej czy przepisy dotyczące praw autorskich 
w zakresie praw człowieka, domagając się dodatkowych zabezpieczeń prawnych30. Taka 
postawa wzbudza opór ze strony grup użytkowników. Grupy te natomiast powołują się 
na podstawowe prawa i swobody, aby wykorzystać prawa człowieka w celu ograniczenia 

 27 Por: L. Helfer, Intellectual property rights in plant varietes International legal regimes and policy 
options for national governments, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2004.
 28 L.R. Hefler, Mapping the Interface Between Human Rights and Intellectual Property, [w:] Ch. Gei-
ger (ed.), Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, Cambridge 2015, s. 515-516.
 29 Ł. Żelechowski, Glosa do wyroku ETPC z dnia 11 stycznia 2007 r., 73049/01, EPS 2008/4/47-53.
 30 L.R. Hefler, Mapping the…, s. 511.



228

Ewa Golka-Jastrząb

własności intelektualnej. Taką prawidłowość zaobserwowano w orzecznictwie sądów 
krajowych w Europie, które to w wydawanych orzeczeniach powołują się na prawo do 
wolności wypowiedzi31. Orzecznictwo różnych sądów krajowych w Europie oraz Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka odzwierciedla rosnącą tendencję do uznawania 
zewnętrznych ograniczeń ochrony praw własności intelektualnej jako koniecznych na 
rzecz zachowania równowagi utraconej na poziom normatywny. Tego typu decyzje 
opierają się na wykorzystaniu praw człowieka w celu przezwyciężenia ewentualnych 
defektów systemu własności intelektualnej. Zatem w jaki sposób grupy użytkowników 
mogą zwiększyć prawdopodobieństwo, że sądy krajowe będą powoływać się na prawo 
dotyczące praw człowieka w celu ograniczenia własności intelektualnej w ten sposób? 
Zwiększenie liczby nowych traktatów i standardów miękkiego prawa, które zawierać 
będą precyzyjne, specyficzne dla danego podmiotu ograniczenia dotyczące własności 
intelektualnej, wiąże się z dużym ryzykiem. Międzynarodowy system prawny bowiem 
jest zdecentralizowany oraz brakuje w nim kompleksowych mechanizmów egzekwowa-
nia określonych w przepisach krajowych. Co więcej, nadmiar zasad jeszcze bardziej 
zmniejszy spójność systemu, powodując, że przepisy międzynarodowe będą mniej po-
datne na włączenie do prawa krajowego. Te dwa potencjalne scenariusze mają jedną 
wspólną cechę. Mianowicie każdy z nich przyjmuje przepisy dotyczące ochrony własno-
ści intelektualnej, a następnie powołuje się na prawo dotyczące praw człowieka, aby 
wzmocnić argumenty przemawiające za przesunięciem granic i zakresu chronionych 
praw w jednym lub drugim kierunku. Można przyjąć prawidłowość, że w sytuacji gdy 
prawa własności intelektualnej pomagają osiągnąć rezultaty w zakresie praw człowieka, 
powinny być akceptowane. Natomiast tam, gdzie utrudniają to osiągnięcie, powinny 
zostać zmienione i dostosowane. W tym miejscu przytoczyć można następujący przykład 
oddziaływania własności intelektualnej na prawa człowieka: patenty pomagają rządom 
promować badania medyczne poprzez zachęcanie do wynajdowania nowych technologii 
medycznych, w tym nowych leków. Jednak „komercyjna motywacja firm farmaceutycz-
nych oznacza, że  badania są ukierunkowane przede wszystkim na «dochodową» choro-
bę. Choroby, które w przeważającej mierze dotykają ludzi w biedniejszych krajach po-
zostają stosunkowo niedostatecznie zbadane”32.

Jednym ze sposobów na zaradzenie tej niedoskonałości rynku jest stworzenie 
czynników mobilizujących do innowacji poza systemem patentowym. W raporcie Wy-
sokiego Komisarza ONZ czytamy, że ochrona patentowa zmniejsza przystępność ceno-
wą leków. Nie są to jednak wszystkie czynniki wpływające na koszty specyfiku, przy-
stępność bowiem zależy również od okoliczności niezwiązanych z własnością 
intelektualną, takich jak poziom ceł, podatki i koszty zatwierdzania na lokalnym rynku.

W świetle powyższego rządy mogą poprawić dostęp do opatentowanych produk-
tów farmaceutycznych na dwa sposoby. Po pierwsze, mogą wykorzystać mechanizm 
zaproponowany w TRIPS, czyli wydawanie obowiązkowych licencji producentom leków 

 31 Dima v. Romania, App. No. 58472/00.
 32 The impact of the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights on human 
rights, Report of the High Commissioner, UN High Commissioner for Human Rights, Geneva 2001.
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generycznych i importowanie tańszych leków z innych krajów. Po drugie, mogą zasto-
sować mechanizmy umożliwiające przystępne cenowo działania poza systemem własno-
ści intelektualnej, na przykład poprzez różnicowanie cen polegających na konkurencji 
i negocjacji cenowej33. Ten przykład można śmiało odnieść do każdego z dóbr chronionych 
prawem własności intelektualnej.

5. Podsumowując, można zatem stwierdzić, że ukazane powyżej podejścia oferu-
ją rozbieżne podejście do struktury praw i obowiązków34. Pierwsze stanowisko postrze-
ga prawa człowieka i własność intelektualną jako pozostające w konflikcie. W tym ujęciu 
zasadność silnej ochrony własności intelektualnej jest podważana, gdyż taka forma 
ochrony nie odpowiada szerokiemu spektrum zobowiązań w zakresie praw człowieka, 
a zwłaszcza w dziedzinie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Drugie po-
dejście zakłada zdefiniowanie odpowiedniego zakresu ochrony, dającej autorom i wy-
nalazcom formę zachęty do tworzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu społeczeństwu 
odpowiedniego dostępu do owoców ich intelektualnych wysiłków. Podejście to postrze-
ga prawa dotyczące praw człowieka i prawo własności intelektualnej jako zasadniczo 
zgodne, choć nadal niejednomyślne, co do punktu równowagi pomiędzy pobudkami do 
tworzenia z jednej strony a dostępem do dóbr chronionych własnością intelektualną 
z drugiej. Rozwiązanie wydaje się stosunkowo proste, zakłada bowiem uznanie norma-
tywnego prymatu praw człowieka w stosunku do prawa własności intelektualnej. Wów-
czas konieczne jest dokładne określenie, które prawa człowieka są zagrożone i na pod-
stawie tych ustaleń podjąć starania polegające na zintegrowaniu prawnych i pozaprawnych 
standardów związanych z eksploatacją własności intelektualnej. Taka integracja pozwo-
li również ustawodawcom krajowym i międzynarodowym oraz organizacjom pozarzą-
dowym zdefiniować powiązania między prawami człowieka i własnością intelektualną.

Ponownie przykładem obrazującym powyższe jest porozumienie TRIPS bowiem, 
odkąd weszło w życie, Stany Zjednoczone i WE wynegocjowały dwustronne umowy 
„TRIPS plus” z wieloma krajami rozwijającymi się. Traktaty te nakładają wyższe stan-
dardy ochrony własności intelektualnej niż wymaga TRIPS. Takim działaniom sprzeci-
wił się Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka oraz WHO, które wyraziły zdecy-
dowane sprzeciwy wobec traktatów „TRIPS plus” w zakresie praw człowieka35. Aby 
zakończyć te rozważania, powtórzymy, że pogodzenie obydwu systemów prawnych jest 
trudne, jednakże niewątpliwie mogłoby przynieść wymierne efekty dla całego społe-
czeństwa. Wydaje się, że słusznym kierunkiem byłoby podkreślenie, że jasne przepisy 
w zakresie wyjątków i ograniczeń dotyczących prawa własności intelektualnej byłyby 
korzystne, pozostawiając znacznie więcej możliwości zachowań, które powinny być 
dookreślone przez miękkie prawo oraz orzecznictwo.

 33 Por: J.C. Cohen, M. Gyansa-Lutterodt, K. Torpey, L.C. Esmail (et al.), TRIPS, the Doha Declaration 
and increasing access to medicines: policy options for Ghana, Global Health, 2005, https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC1334179/ (data dostępu: 18.01.2018).
 34 R. Hefler, Human Rights…, s. 49-50.
 35 J. Malbon, Ch. Lawson (ed.), Interpreting and Implementing the TRIPS Agreement: Is It Fair?, El-
gar Publishing, 2008, s. 69.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1334179/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1334179/ 
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Oczywiście dają się słyszeć głosy, że w erze cyfrowej rozwinięte społeczeństwa 
są uzależnione od silnej ochrony własności intelektualnej w celu zachowania swojej 
pozycji. Jednak zamiast interpretować ustawodawstwo dotyczące prawa własności inte-
lektualnej jako opartego wyłącznie na teoriach ekonomicznych, należy również z troską 
spojrzeć na zapewnienie przyszłym pokoleniom możliwości bycia kreatywnym.

Jest zbyt wcześnie, by przewidzieć, która z przedstawionych wersji ram praw 
człowieka dotyczących własności intelektualnej wyłoni się jako dominująca. Pewne jest 
to, że zasady, instytucje i dyskurs dotyczący międzynarodowych praw człowieka są 
coraz bardziej istotne dla prawa własności intelektualnej oraz że te dwie dziedziny, sta-
ją się coraz bardziej powiązane.
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Reforma ochrony danych osobowych ‒ 
konsekwencje ograniczonego stosowania 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
w sferze publiczno-prawnej (zagadnienia wybrane) 

1. Słowo wstępne – ochrona prywatności, czyli „dookoła Wojtek”

Jednym z wielu zagadnień, którymi naukowo zajmował się Artur (Wojtek) Preisner, 
była kwestia zastosowania w życiu codziennym nowoczesnych technologii i wpływu ich 
permanentnego wykorzystania na zakres i charakter ochrony prawa do prywatności. Jak 
to Wojtek miał w zwyczaju, jego spojrzenie na problem było wielowątkowe1. Przede 
wszystkim podkreślał jednak, że nowoczesne technologie, a w szczególności możliwość 
stosowania różnorodnych form elektronicznego gromadzenia i przekazu danych, w istot-
ny sposób będą modyfikować dotychczasowe rozumienie treści i charakteru ochrony 
prywatności i danych osoby fizycznej2.

Niewątpliwie pojęcie prywatności osoby fizycznej (i gwarantowanej jej konstytu-
cyjnie ochrony prawa do prywatności) jest szersze od ochrony danych osobowych, 
która ma na celu zagwarantowanie jedynie pewnych jej aspektów3. Prywatność należy 
bowiem pojmować szerzej jako sumę wielu wartości składających się na rozumienie 
autonomiczności informacyjnej jednostki, żyjącej w określonej rzeczywistości, wobec 
innych jednostek, a także ich wspólnot oraz samego państwa i jego funkcjonariuszy4. 

 1 Zob. szerzej: A. Preisner, Zamiast zakończenia, Rozwój technologiczny a przyszłość praw jednostki, 
[w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, 
s. 899–925.
 2 Jak wskazywał: „Postęp techniczny w dziedzinie gromadzenia, przechowywania, analizy i transmisji 
danych w różnych, coraz bardziej wyspecjalizowanych dziedzinach działalności człowieka, oprócz wartości 
pozytywnych, niesie ze sobą poważne zagrożenia dla wielu dóbr prawnych, w tym konstytucyjnie chronionych 
praw i wolności obywatelskich. Stawia to współczesnych ustawodawców przed trudnym zadaniem, jakim jest 
konieczność wyznaczania granic dozwolonego wykorzystywania zdobyczy nowoczesnych technologii zarów-
no przez ich użytkowników indywidualnych, jak i zorganizowane struktury społeczne, gospodarcze i państwo-
we, w tym organy powołane do ścigania przestępstw”, ibidem, s. 881–882; zob. też s. 911 i n.
 3 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r., U 5/97.
 4 Trybunał Konstytucyjny w swym dotychczasowym orzecznictwie zwracał uwagę na to, że ochrona 
życia prywatnego, o której stanowi art. 47 konstytucji, obejmuje między innymi autonomię informacyjną, 
która oznacza prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej 
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Chodzi tu więc o poszanowanie wielu wartości podniesionych wprost w treści Konsty-
tucji RP z 2 kwietnia 1997 roku (np. tajemnica korespondencji, nienaruszalność miru 
domowego, wolność sumienia i wyznania, wolność pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji) oraz w innych przepisach ustawowych, do których zaliczyć należy przede 
te, o których mowa w art. 23 Kodeksu cywilnego5.

Warto jednocześnie zauważyć, że w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (dalej ETPCz) podkreśla się, że z pojęcia „życie prywatne” nie można wyłą-
czać działalności zarobkowej i zawodowej jednostki. Jeżeli dochodzi do zetknięcia sfery 
życia prywatnego lub rodzinnego z życiem publicznym, to zasadne wydaje się ograni-
czenie prawa do prywatności6. Powinno się to jednak odbywać po rozważeniu okolicz-
ności danej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, na płaszczyźnie wertykalnej ochrona prywatności 
identyfikowana być musi z obowiązkiem władz publicznych, które nie tylko powinny 
powstrzymać się przed ingerencją w sferę chronionych dóbr jednostki, ale również chro-
nić ją przed nieuzasadnioną ingerencją innych jednostek. Taka konstrukcja ma na celu 
zapewnienie jednostce możliwości samorealizacji, co związane jest przede wszystkim 
z istnieniem prawa do podejmowania przez nią w pełni nieskrępowanego wyboru spo-
sobu postępowania, oczywiście jeżeli działanie takie nie prowadzi do naruszenia wol-
ności i praw innych osób.

Nie budzi przy tym wątpliwości, że ochrona danych osobowych jest współcześnie 
jednym z filarów ochrony prywatności. Bez zapewnienia jej skuteczności, przy uwzględ-
nieniu istniejących technik i technologii identyfikacji jednostki, trudno wyobrazić sobie 
realną ochronę prywatności jednostki.

To co w pewnym sensie zauważył Wojtek lata temu w pełnym zakresie stało się 
przedmiotem regulacji prawnych na płaszczyźnie prawa pochodnego Unii Europejskiej 

osoby, majątku i sfery ekonomicznej, a także prawo do kontrolowania tych informacji, jeżeli znajdują się 
w dyspozycji innych podmiotów – zob. wyrok z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02, czy wyrok z dnia 19 lutego 
2002 r., U 3/01. Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojęcie życia prywatnego w rozumieniu 
art. 8 ust. 1 EKPCz „jest szerokie i nie daje się wyczerpująco zdefiniować...”. Por. orzeczenie Costello – Ro-
berts v. Wielka Brytania, z dnia 25 marca 1993 r., A. 247 – C, par. 36. Na temat znaczenia i treści prawa do 
prywatności zob. też: A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia 
konstrukcyjne, „Studia cywilistyczne” 1972, t. XX, s. 3 i n.; M. Safjan: Prawo do ochrony życia prywatnego, 
[w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. nauk. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 127 i n.
 5 Wskazane tam dobra osobiste nie tworzą zamkniętego katalogu. Mają charakter przykładowy, co jest 
równoznaczne z możliwością poddania ochronie innych bezpośrednio tam niewymienionych: „Panuje zgoda 
co do tego, że wykaz dóbr osobistych wymienionych w tym przepisie nie jest katalogiem zamkniętym, lecz 
przykładowo wskazującym pewne dobra osobiste podlegające prawnej ochronie” – por. wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 1995 r., I ACr 143/95. W sensie negatywnym prywatność rozumieć 
można jako zakaz ingerencji przyjmującej postać pozyskiwania i gromadzenia informacji o zwyczajach, za-
chowaniach danej jednostki (prywatność informacyjna). Ujęcie to pokrywa się z wąskim jej rozumieniem 
oznaczającym stan, w ramach którego jednostka decyduje o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych 
i komunikowanych innym osobom. Natomiast prywatność w ujęciu szerokim, zaproponowanym przez 
J. Braciaka oznaczać będzie stan, w którym jednostka podejmuje decyzje dotyczące jej osoby bez ingerencji 
osób trzecich, por. J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004, s. 130‒131, 134 i n., s. 295, przyp. 2.
 6 Por. orzeczenie Niemietz v. Niemcy, z dnia 16 grudnia 1992 r., A. 251 – B, par. 29; raport Bruggem-
man i Scheuten v. Niemcy, z dnia 12 lipca 1977 r., skarga nr 6959/75, DR 10/100.
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dopiero dwa lata temu7. Wcześniejsza regulacja – dyrektywa 95/46 WE w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepły-
wu takich danych8 ‒ z uwagi na swój charakter ‒ pozostawiała de facto państwu człon-
kowskiemu swobodę w zakresie definiowania sposobów osiągnięcia wskazanych w tym 
akcie celów. Z punktu widzenia ochrony praw jednostki nie było to rozwiązanie perfek-
cyjne, głównie z uwagi na fakt, że w ostatnich dwóch dekadach ochrona prywatności 
i danych osobowych znacząco wykracza poza ramy terytorialne jednego państwa. Jed-
nocześnie, tak lubiany przez Wojtka Internet i wszelkiego rodzaju gadżety elektroniczne, 
w ostatnich latach spowodowały zauważalny wzrost zagrożeń istotnych z punktu widze-
nia ochrony prywatności i danych osobowych.

Wydaje się, że częściowym remedium, eliminującym znacząco przynajmniej 
niektóre problemy, będzie bezpośrednie stosowanie postanowień rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO albo rozporządzenie ogólne)9, które 
nastąpiło 25 maja 2018 r., a także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW10.

2. Materialny zakres obowiązywania RODO

Materialny zakres stosowania ogólnego rozporządzenia nie jest, bez wątpienia, 
uniwersalny – posiada on kilka znaczących wyłączeń, wymagających, przynajmniej czę-
ściowo, wprowadzenia innych regulacji normatywnych, mających zapewnić spójność 
i kompletność krajowego systemu ochrony danych. Również z tego względu RODO nie 
może być traktowane jako lex generalis we wszystkich procesach przetwarzani danych – 
oczywiście obok pierwszeństwa stosowania wynikającego z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP11.

 7 Jak wskazywał Wojtek: „Krajowe ustawodawstwa w sprawie ochrony danych nie mogą już być 
efektywnie zastosowane na globalnych autostradach informatycznych w kontekście zdecentralizowanego 
i spontanicznego (by nie rzec – anarchicznego) Internetu”, A. Preisner, op. cit., s. 915.
 8 Dz. U. L 281 z 23.11.1995 r.
 9 Dz. U. UE L 119, z 4.05.2016 r., s. 1.
 10 Dz. U. UE L 119, z 4.05.2016 r., s. 89.
 11 Por.: uchwała SN z 2 czerwca 2010 r., III CZP 37/10. SN przyjął, że nie tylko sądy są zobligowane 
stosować zasadę pierwszeństwa, ale także organy administracji publicznej. W postanowieniu z dnia 28 listo-
pada 2013 r., I KZP 15/13, SN wskazał, iż stosowanie zasady pierwszeństwa oznacza, że każdy adresat 
normy prawnej w przypadku kolizji dyrektywy lub innego prawa stanowionego przez Unię Europejską 
z ustawą, powinien podporządkować się temu pierwszemu prawu. Co więcej, należy też wziąć pod uwagę, 
że sąd ma obowiązek zastosować zasadę pierwszeństwa „niezależnie od wyroku krajowego sądu konstytu-
cyjnego, który odracza utratę mocy obowiązującej tych przepisów, uznanych za niekonstytucyjne” – por. 
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Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 RODO jego postanowienia mają zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany 
oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stano-
wiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. Z czego wy-
nika, że w pewnych przypadkach niezautomatyzowane przetwarzania danych osobowych, 
które nie będzie prowadziło do tworzenia zbiorów danych, RODO nie znajdzie zastoso-
wania. Takie przypadki nie są jednak, jak się wydaje, poddane regulacjom innych aktów 
prawnych poświęconych szeroko pojętej ochronie danych osobowych – co oczywiście 
nie wyklucza objęcia, gromadzonych w taki sposób informacji, ochroną na gruncie innych 
reżimów (np. w ramach cywilno-prawnej ochrony dóbr osobistych)12.

Główne ograniczenia stosowania RODO pojawiają się jednak w kolejnym ustępie 
tego artykułu13. Stanowi on częściowo odpowiedź na ograniczony charakter regulacji 
unijnych czy naturalny charakter przetwarzania danych w celach domowych i osobistych, 
a częściowo wynika z woli prawodawcy pragnącego wyłączyć stosowanie rozporządze-
nia ogólnego z uwagi na specyficzne potrzeby niektórych podmiotów.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 RODO postanowienia tego aktu nie będą stosowane:
a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii
W tym zakresie istotne staje się zidentyfikowanie charakteru spraw zakwalifiko-

wanych jako przedmiot regulacji prawa pierwotnego, a z punktu widzenia prawa krajo-
wego przekazanych przez państwo członkowskie kompetencji. Brak możliwości uznania 
danej sprawy za objętą właściwością UE automatycznie wyłącza stosowanie RODO. 
Z drugiej strony należy pamiętać, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, że: „Trak-
tat założycielski w obowiązującej wersji z Lizbony wprowadził w UE wiele znaczących 
reform, z których najbardziej znamienną było zniesienie dawnej struktury filarowej 
i nadanie instytucjom UE, w tym TSUE, nowych uprawnień proceduralnych. Wraz 
z wejściem w życie nowego traktatu dokonało się także poszerzenie dziedzin wchodzą-
cych w zakres materialnego prawa i polityk UE, przechodząc od dziedzin inicjalnych, 
tj. gospodarczych i dotyczących zasad funkcjonowania wspólnego rynku, do nowych 
i nietradycyjnych praw które przysługują jednostkom w UE, w oderwaniu od ekono-
micznego charakteru. […] Należy jednak podkreślić, że w ramach obowiązującego 
Traktatu z Lizbony, ochrona praw podstawowych nie rozszerza zakresu zastosowania 

stanowisko TSUE wyrażone w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-314/08 Filipiak, Zb. Orz. 
2009, s. I-11049 ‒ sędzia sądu krajowego, aby zapewnić prawu unijnemu pełną skuteczność, powinien od-
mówić zastosowania przepisu krajowego, który jest sprzeczny z tym prawem, nawet w przypadku, gdy sąd 
konstytucyjny uznał, iż przepis ten jest zgodny z konstytucją.
 12 Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia przed 25 maja 2018 r. i nie będzie ona szerzej analizowana, 
gdyż nie rzutuje w sposób istotny na skutki wynikające z reformy ochrony danych.
 13 „Art. 2 ust. 2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych: 
a) w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii; b) przez państwa członkowskie w ramach wyko-
nywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE; c) przez osobę fizyczną w ramach czyn-
ności o czysto osobistym lub domowym charakterze; d) przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania 
takim zagrożeniom”.
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prawa Unii poza kompetencje Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadań Unii, 
ani też nie zmienia kompetencji i zadań określonych w Traktatach o UE oraz o funkcjo-
nowaniu UE”14;

b) przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących 
w zakres tytułu V rozdział 2 TUE

W tym zakresie wystarczające wydaje się wskazanie, że chodzi o wspólną polity-
kę zagraniczną i bezpieczeństwa15. Obszar ten nie generuje istotnych zagrożeń dla ochro-
ny prywatności jednostki;

c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym 
charakterze

Kolejne wyłącznie można uznać za naturalne – a jego brak stawiałby pod znakiem 
zapytania istnienie podstawowych sfer wolności w państwach demokratycznych, zakła-
dających co do zasady pewną autonomię jednostek od państwa.

Wszelka ingerencja w realizację czynności o charakterze domowym lub osobistym 
może de facto oznaczać wkroczenie w sferę związaną z aktywnością jednostek w obsza-
rze rodziny, kręgu znajomych czy nawet w swobodne kształtowania rozwoju osobowego 
człowieka. Czynności takie mogą być do pewnego stopnia utożsamione z działaniami 
podejmowanymi w ramach szeroko ujętej prywatności ‒ zatem wyłączenie ich spod 
regulacji RODO spełnia postulat jej ochrony przed nadmierną ingerencją państwa czy 
UE. Jako przypisane do osoby fizycznej, ze swej natury, nie daje możliwości powoływa-
nia się nań przez organy i podmioty publiczne;

d) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom

Wyłączenie to wiąże się z ustanowieniem odrębnego aktu unijnego, jakim jest 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
„w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW”16. Zgodnie z treścią art. 1 owej dyrektywy, jej postanowienia ustana-
wiają przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych przez:

 – właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości,
 – prowadzenia postępowań przygotowawczych,

 14 M. Jabłoński, D. Kornobis-Romanowska, K. Wygoda, Obowiązywanie i stosowanie ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, Wrocław 2017, s. 15‒16.
 15 Ibidem, s. 16–21; zob. również: P. Litwiński (red.), P. Barta, M. Kawecki, Rozporządzenie UE 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Komentarz, Warszawa 
2018, s. 145‒147.
 16 Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 89.
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 – wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochro-
ny przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim 
zagrożeniom.

Zgodnie natomiast z treścią art. 7 pkt 7 dyrektywy przez „właściwy organ” nale-
ży rozumieć:

a) organ publiczny właściwy do zapobiegania przestępczości, prowadzenia po-
stępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom lub

b) inny organ lub podmiot, któremu prawo państwa członkowskiego powierza 
sprawowanie władzy publicznej i wykonywanie uprawnień publicznych do 
celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowaw-
czych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym 
ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania 
takim zagrożeniom.

Przepisy implementujące dotyczyć więc będą wielu, a przy tym niezwykle istot-
nych, organów i podmiotów, poczynając od policji i prokuratury, a na sądach i organach 
więziennictwa kończąc. Nie należy przy tym zakładać, że cała ich działalność na niwie 
ochrony danych osobowych zostanie uregulowana w ustawie/ach implementującej/ych 
dyrektywę 2016/68017.

Wszystkie te wyłączenia mają jednak zasadniczą cechę wspólną ‒ jedynie pomoc-
niczo można się w nich posługiwać elementami podmiotowymi (choć kwestia uznania 
podmiotu przynależącego do grupy uprzywilejowanej za administratora lub podmiot 
przetwarzający też nie jest oczywiście bez znaczenia), gdyż samo zakwalifikowanie do 
wprost zdefiniowanych kategorii podmiotów korzystających z ograniczonego stosowania 
RODO nie przesądza per se o zwolnieniu. Koniecznym jego elementem jest uznanie 
przetwarzania za realizowane w ramach celu implikującego możliwość zastosowania 
wyłączenia.

Rola, jaką w RODO odgrywa zasada celowości przetwarzania, widoczna jest na 
wielu jego płaszczyznach. Pojawia się choćby przy okazji wyznaczenia zakresu i termi-
nu przetwarzania. Determinuje ona również podległość regulacjom rozporządzenia nawet 
wtedy, gdy ‒ co do zasady ‒ konkretny podmiot jest wyłączony ze stosowania rozporzą-
dzenia. Dzieje się tak choćby w przypadku właściwych organów, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. d) RODO. Będą one w określonym zakresie swej działalności, której cel nie 
będzie objęty wyłączeniem, podlegać jego regulacjom (tak będzie np. w przypadku 
działań policji czy sądów wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych pracow-
ników i funkcjonariuszy).

 17 Należy podkreślić, że na początku marca do Sejmu nie wpłynął projekt ustawy implementacyjnej, 
choć ustawa ta powinna obowiązywać najpóźniej od 5 maja 2018 r. Pożądane natomiast byłoby jej uchwa-
lenie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, do czego nie doszło. Sprzyjałoby to niewątpliwie synchronizacji 
działań podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy implementującej z działaniami podejmowanymi 
w związku z wdrożeniem RODO.
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W tym kontekście należy odczytywać motyw 20 RODO wskazujący, że ma ono 
„zastosowanie między innymi do działań sądów i innych organów wymiaru sprawiedli-
wości, niemniej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego może doprecyzować 
operacje i procedury przetwarzania danych osobowych przez sądy i inne organy wymia-
ru sprawiedliwości. Właściwość organów nadzorczych nie powinna dotyczyć przetwa-
rzania danych osobowych przez sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości 
– tak by chronić niezawisłość sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Powinna istnieć 
możliwość powierzenia nadzoru nad takimi operacjami przetwarzania danych specjalnym 
organom w systemie wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego, organy te 
powinny w szczególności zapewnić przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządze-
nia, zwiększać w wymiarze sprawiedliwości wiedzę o jego obowiązkach wynikających 
z niniejszego rozporządzenia oraz rozpatrywać skargi związane z takimi operacjami 
przetwarzania danych”. Przyjęcie prostego założenia, że ‒ podobnie jak w przypadku 
policji ‒ również w tym wypadku chodzić będzie o przetwarzanie przez sądy danych 
szeroko pojętych pracowników i współpracowników, wydaje się nie w pełni bezpieczne. 
Nie można bowiem wykluczyć, że podmioty te dotknięte będą koniecznością stosowania 
reguł RODO również w innych przypadkach – w których cel przetwarzania nie wiąże 
się z realizacją wymiaru sprawiedliwości w związku z przestępstwami czy innymi czy-
nami karalnymi. Tak będzie w przypadku podejmowania przez nich zadań obejmujących 
przetwarzanie danych osobowych niemieszczących się w zakresie celowościowym, ob-
jętym wyłączeniem stosowania rozporządzenia wskazanym w art. 2 ust. 2 lit. d) RODO.

Pozostałe dwa ustępy artykułu 2 rozporządzenia ogólnego (czyli 3 i 4) nie wpły-
wają w sposób istotny na funkcjonowanie krajowych administratorów i podmiotów 
przetwarzających. Ten trzeci skierowany został do organów UE18, a ostatni reguluje re-
lacje RODO z przepisami powstałymi w odpowiedzi na konieczność implementacji 
dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym19.

3. Administrator danych – pojęcie, problemy z interpretacją 
w przypadku organów i podmiotów publicznych

Próbując odpowiedzieć na pytanie, kim jest administrator danych w RODO, war-
to zastanowić się, kim był „administrator danych osobowych” (dalej ADO) na gruncie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych20 (dalej u.o.d.o.), przy 

 18 „Art. 2. ust. 3. Do przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organiza-
cyjne Unii zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 45/2001. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 oraz inne 
unijne akty prawne mające zastosowanie do takiego przetwarzania danych osobowych zostają dostosowane 
do zasad i przepisów niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 98”.
 19 „Art. 2 ust. 4. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy 
2000/31/WE, w szczególności dla zasad odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami, o któ-
rych to zasadach mowa w art. 12–15 tej dyrektywy” – chodzi oczywiście o dyrektywę 2000/31/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług 
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego; 
Dz. Urz. UE L 178 z 17.07.2000 r., P. 0001 – 0016.
 20 T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.
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czym należy zacząć od wskazania, że akt ten zakładał prawie pełną swobodę co do 
statusu prawnego ADO. Odwołanie się do wypowiedzi doktryny i judykatury, poczy-
nionych z związku z dość zbliżoną regulacją, pozwoli bowiem ocenić, czego można się 
spodziewać w trakcie stosowania samego RODO, gdzie ustalenie statusu administratora 
w przypadku szeroko pojętych organów i podmiotów publicznych wydaje się jeszcze 
ważniejsze.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych 
„Ilekroć w ustawie jest mowa o: administratorze danych – rozumie się przez to organ, 
jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o której mowa w art. 3, decydujące o celach 
i środkach przetwarzania danych osobowych”.

Sam art. 3 u.o.d.o. dotyczący podmiotowego zakresu stosowania przepisów o ochro-
nie danych osobowych wskazuje, że ustawę stosuje się do:

 – organów państwowych,
 – organów samorządu terytorialnego,
 – państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych,
 – podmiotów niepublicznych realizujących zadanie publiczne,
 – osób fizycznych,
 – osób prawnych,
 – jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Cztery ostatnie kategorie muszą przy tym przetwarzać21 dane osobowe w związku 
z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych (jeśli mają 
one siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo 
w państwie trzecim, jeżeli przetwarzają dane osobowe przy wykorzystywaniu środków 
technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W kluczowej, dla omawianych zagadnień, kwestii należy też zaznaczyć, że „w przy-
padku podmiotów publicznych, ustalenie, kto jest administratorem danych, nie zawsze 
jest jednoznaczne. Trudność taka wynika z dwóch przyczyn: po pierwsze, w odniesieniu 
do podmiotów publicznych o celu i środkach przetwarzania danych osobowych decydu-
je zazwyczaj ustawodawca, stanowiąc przepisy prawa, a po drugie, art. 7 pkt 4 powoła-
nej wyżej ustawy stanowi, iż administratorem może być organ, jednostka organizacyjna, 
podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3. Pierwsza ze wskazanych powyżej kwestii 
jest konsekwencją zasady legalizmu, zgodnie z którą organy władzy publicznej (admi-
nistracji publicznej) działają na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa. 
Podmioty publiczne są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych dla realizacji 
określonych ustawowo celów. Zazwyczaj także środki, jakie służyć mają przetwarzaniu 

 21 Samo pojęcie przetwarzania danych nie było sporne na gruncie u.o.d.o., a oznacza stosownie do 
art. 7 pkt 2 tej ustawy „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które 
wykonuje się w systemach informatycznych. Należy podkreślić, że ustawa używa pojęcia «przetwarzanie 
danych osobowych», a zatem posługuje się określeniem wskazującym na dokonywanie (tu i teraz) czynno-
ści czy operacji na danych osobowych” (I OSK 945/13 ‒ wyrok NSA z dnia 1 października 2014 r.). Należy 
przypuszczać, że również praktyka stosowania RODO nie będzie budziła większych kontrowersji w tej 
materii (oczywiście, jeśli uda się jasno wykazać, że mamy do czynienia z danymi osobowymi).
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danych osobowych, wskazane są w przepisach ustawowych lub w wydanych na ich 
podstawie przepisach aktów wykonawczych. Stąd też możność decydowania przez pod-
mioty publiczne o celu i środkach przetwarzania danych osobowych jest stosunkowo 
niewielka.	Jak stwierdza R. Hauser (Przetwarzanie danych osobowych: cel i środki, 
Rzeczpospolita z 6 kwietnia 1999 r.), cel przetwarzania danych osobowych będzie mniej 
lub bardziej ogólnie wyznaczony przepisami prawa, a określony ich administrator, de-
cydując o celu przetwarzania danych, będzie jedynie konkretyzował jego zakres, aby 
odpowiadał on potrzebom bardziej szczegółowo określonego zadania publicznego”22.

Należy przy tym bezwzględnie pamiętać, że nie jest administratorem ten, „kto 
przetwarza dane w pełni według poleceń, wskazówek innego podmiotu, na jego zlecenie. 
Nie jest również administratorem danych osoba, której administrator powierzył przetwa-
rzanie danych, co wynika z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególno-
ści z jego ust. 4, który przewiduje sytuacje, w których administrator danych powierza 
innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych”23.

By dookreślić, czym tak naprawdę zajmuje się ADO (w kontekście kwalifikowania 
go do tej kategorii), należy wskazać na bardzo szerokie ustawowe, ale wynikające rów-
nież z dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych24, ujęcie zjawiska przetwarzania danych „gdyż 
«cel»	i	«środki»	należy	odnieść	do	procesu	przetwarzania	danych	osobowych.	Zgod-
nie	z	art.	7	pkt	2	ustawy	przez	przetwarzanie	danych	osobowych	rozumie	się	jakie-
kolwiek	operacje	wykonywane	na	danych	osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza 
te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Regulacja w art. 7 ust. 4 ustawy 
o ochronie danych osobowych nie stanowi regulacji pełnej. Podstawą	wypełniającą	
regulację	art.	7	ust.	4	tej	ustawy	jest	regulacja	materialnoprawna,	która	normuje	
działalność	związaną	z	przetwarzaniem	danych	osobowych” (I OSK 945/13 ‒ wyrok 
NSA z dnia 1 października 2014 r.), a za takie regulacje można uznać zazwyczaj skiero-
wane do podmiotów publicznych regulacje materialne i proceduralne określające zakres 
ich obowiązków związanych z wypełnianiem zadań czy funkcji.

Bez wątpienia problem uznania za ADO wzbudza jeszcze większe kontrowersje 
w bardzo wielu przypadkach, gdzie mamy do czynienia ze związaniem z konkretnym 
zbiorem (utworzonym dla realizacji prawnego obowiązku, który implikuje konieczność 
współdziałania, przy czym prawo wprost nie wskazuje/nazywa jego administratora) dwu 
lub większej ilości podmiotów. Jak wskazują J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, „taka 
sytuacja może nastąpić wówczas, gdy zbiór pozostaje we wspólnej dyspozycji więcej niż 
jednego podmiotu. W tym przypadku [...] mogą oni działać wspólnie (a więc decyzje 
dotyczące zbioru podejmować we wzajemnym uzgodnieniu, w tym także opartym na 

 22 Wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2009 r., I OSK 1472/08. Ten fragment uzasadnienia wyroku jest też 
cytatem z: J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, w wyd. 4, War-
szawa 2007, występującym na s. 375‒376, w wyd. 6, Warszawa 2015, występującym na s. 332.
 23 Wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2008 r., I OSK 1472/08.
 24 Dz. U. UE L 281, poz. 31.
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podziale kompetencji) albo samodzielnie (i wtedy każdy z nich miałby status samodziel-
nego administratora łącznie z wiążącymi się z tym uprawnieniami i obowiązkami)”25.

Problem ten nie został niestety rozwiązany przez dodanie26 do u.o.d.o. art. 23 ust. 2a 
wskazującego, że podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 u.o.d.o., „uważa się za jed-
nego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi 
publicznemu”. Przepis ten wzbudził ogromne kontrowersje w praktyce i szeroką dysku-
sję w doktrynie. Syntetycznie problem ten opisali P. Barta, P. Litwiński, wskazując na 
dwie potencjalnie możliwe interpretacje27. Jedna z nich, wskazująca, że mamy wówczas 
do czynienia z kilkoma organami będącymi jednocześnie administratorami tych samych 
danych, jeżeli przetwarzanie danych „służy temu samemu interesowi publicznemu”, 
wydaje się do pogodzenia z brzmieniem art. 7 pkt 4 i z przepisem zawartym w art. 2 
lit. d) dyrektywy 95/46/WE. Konsekwencją uznania wielości administratorów (współ-
administratorów) będzie konieczność wspólnego określania celów i sposobów przetwa-
rzania w ramach tej wspólnoty, przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, by jeden z nich 
odgrywał większą rolę niż pozostali. Z uwagi na wskazywaną wyżej właściwość organów 
związaną z wynikaniem celów przetwarzania z przepisów prawa owo uzgodnienie do-
tyczyć będzie zatem wyłącznie szeroko pojętych sposobów przetwarzania obejmujących 
wspólne części (współwykorzystywanie) zbioru.

Jak wynika ze wskazanych wyżej wypowiedzi doktryny i rozstrzygnięć sądowych, 
jest wiele wątpliwości co do rozumienia pojęcia ADO, nie da się jednak nie zauważyć 
pewnych zbieżnych poglądów zakładających, że ADO musi w jakimś ‒ choćby niewiel-
kim ‒ zakresie decydować o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, przy 
czym dla organów i podmiotów publicznych wystarczającym obszarem decyzyjnym jest 
sfera środków przetwarzania, gdyż co do zasady cele (w ich przypadku) powinny być 
określone prawem.

Analizując już samo RODO, nie sposób nie zauważyć jeszcze większej elastycz-
ności pojęcia administratora28. Prawodawcy z jednej strony zachowali neutralność sta-
tusu organizacyjno-prawnego administratora, a jednocześnie dostrzegli, że czasem na 
decyzji o środkach lub celach przetwarzania waży zdanie wielu podmiotów. Za wystar-
czający warunek wpływający na przyznanie statusu administratora uznano zatem wspól-
ne z innymi ustalanie celów i sposobów29 przetwarzania. W tej sytuacji, jak słusznie 

 25 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 335.
 26 Co wynika z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 195).
 27 Zob. szerzej P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. 4, War-
szawa 2016, s. 129‒135.
 28 Art. 4 pkt 7: „«administrator» oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 
inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobo-
wych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa człon-
kowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony ad-
ministrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania”.
 29 Nastąpiła zamiana pojęcia „środki” na „sposoby” i jak się wydaje, nie ma ona jednak większego 
znaczenia merytorycznego. Bez wątpienia decydowanie o środkach przetwarzani mieści się w szerokiej 
kategorii sposobów przetwarzania.
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zauważa K. Witkowska-Nowakowska30, należy brać pod uwagę konsekwencje wynika-
jące z art. 26 RODO31, który obejmuje zjawisko współadministrowania, zwłaszcza „że 
ten współudział przy decydowaniu może przybierać różne formy, w tym formę bardzo 
ścisłej współpracy lub wprost przeciwnie ‒ jedynie częściowego wspólnego działania. 
Może zachodzić zatem wówczas, gdy administratorzy wspólnie określają i dzielą wszyst-
kie cele oraz sposoby przetwarzania w równych proporcjach, jak i wtedy, kiedy podział 
jest niesymetryczny”32.

Uznanie za administratora, na gruncie RODO, organu lub podmiotu ze sfery pu-
blicznej, nie wymaga już zatem nawet jego symbolicznej niezależności czy samodziel-
ności decyzyjnej od innych, a za warunek wystarczający można będzie uznawać przy-
znanie mu – na podstawie przepisów materialnego prawa krajowego (lub materialnego 
i formalnego) – jakiegoś (choćby minimalnego) zakresu swobody decydowania o sposo-
bach przetwarzania. W szczególności o terminach podejmowania czynności, sposobach/
kanałach pozyskiwania/udostępniania informacji, narzędziach zabezpieczających prze-
twarzanie itp.

4. Prawne podstawy działania w sferze ochrony danych osobo-
wych, organów i podmiotów publicznych ‒ na przykładzie 
funkcjonowania kuratora sądowego

Jak wskazuje się w doktrynie33, sytuacja organu czy podmiotu publicznego, prze-
twarzającego dane osobowe, jest szczególnie złożona. Prowadzona wcześniej analiza 
wykazała, że szczególnie w zakresie określania celów przetwarzania zazwyczaj nie mają 
one pełnej samodzielności (zwykle w tej grupie podmiotów cele wynikają bezpośrednio 

 30 Zob. szerzej K. Witkowska-Nowakowska, [w.] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red. nauk.), RODO. 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018, s. 215‒217; konieczność łącznego 
odczytywania definicji administratora i art. 26 RODO wskazują również P. Litwiński (red.), P. Barta, M. Ka-
wecki, Rozporządzenie UE W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych. Komentarz, Warszawa 2018, s. 225.
 31 Art. 26 Współadministratorzy: „1. Jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele 
i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami. W drodze wspólnych uzgodnień współadministra-
torzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnia-
nia obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do wykonywa-
nia przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu do 
podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres 
określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają. W uzgodnie-
niach można wskazać punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą.

2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, należycie odzwierciedlają odpowiednie zakresy obo-
wiązków współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane dotyczą. Zasad-
nicza treść uzgodnień jest udostępniana podmiotom, których dane dotyczą.

3. Niezależnie od uzgodnień, o których mowa w ust. 1, osoba, której dane dotyczą, może wyko-
nywać przysługujące jej prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia wobec każdego z administratorów”.
 32 K. Witkowska-Nowakowska, op. cit., s. 215.
 33 Szerzej o pozycji ADO z sektora publicznego obok powoływanych już komentarzy do u.o.d.o. zo-
bacz również monografię M. Sakowskiej-Baryły, Prawo do ochrony danych osobowych, Wrocław 2015, 
s. 135‒149.
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z przepisów prawa). Również dotychczasowe określanie środków czy występujących 
w RODO sposobów przetwarzania jest niejednokrotnie mocno ograniczone (zdetermi-
nowane prawnie). Nie jest to jednak przeszkodą w uznaniu ich za ADO, gdyż co do za-
sady w grupie organów publicznych wystarcza choćby niewielki zakres możliwości 
decydowania o środkach/sposobach przetwarzania, by móc być potencjalnie traktowany 
jako ADO. Ta sytuacja jest niezwykle niekomfortowa w odniesieniu do tych administra-
torów, których cele działania wykraczają poza regulacje RODO. Będą musieli podejmo-
wać działania, w sferze przetwarzania danych osobowych, opierając się na kilku różnych 
aktach normatywnych, a główną przesłanką, od której uzależniony będzie wybór przepisów 
formalno-proceduralnych, będzie cel przetwarzania. Może również występować równolegle 
kilka (lub więcej) materialnych przesłanek procesu przetwarzania danych i takie samo 
działanie, w zależności od użytego przepisu, będzie podlegało innym reżimom formalnym 
związanym z przetwarzaniem danych.

Za przykład sytuacji, w której dochodzić będzie do konieczności stosowania 
w trakcie zbliżonej działalności różnych reżimów formalnych, niech posłuży sytuacja 
kuratora sądowego. W zakresie definiowania go jako organu lub innego podmiotu, któ-
remu prawo państwa członkowskiego powierza sprawowanie władzy publicznej i wyko-
nywanie uprawnień publicznych do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wyko-
nywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i za-
pobiegania takim zagrożeniom,	podnieść należy jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, 
zgodnie z którym: „Kuratorem sądowym w rozumieniu ustawowej definicji zawartej 
w art. 115 § 13 k.k., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 r., jest ‒ lege 
non distinguente ‒ zarówno zawodowy, jak i społeczny kurator sądowy”.

Sąd Najwyższy wskazał, że za uznaniem kuratora społecznego za funkcjonariusza 
publicznego przemawia fakt, iż:

 – „nie ma przekonujących podstaw do kwestionowania publicznego charakteru 
i doniosłości podejmowanych przez nich czynności, ani niezbędnego do ich 
wykonywania szczególnego społecznego zaufania”;

 – bez znaczenia jest fakt, że kuratorzy społeczni wykonują „zadania zlecone przez 
zawodowego kuratora sądowego”;

 – „zakres zadań społecznych i zawodowych kuratorów sądowych, w tym zadań 
o charakterze kontrolnym, związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu ‒ poza 
nielicznymi wyjątkami ‒ jest zbieżny”34.

Mając powyższe na względzie, należy przyjąć, że kurator sądowy nie tylko kontro-
luje i nadzoruje, ale w zakresie przekazanych mu ustawowo kompetencji dysponuje okre-
ślonego rodzaju imperium publicznoprawnym. Jego działania nie tylko polegają na skła-
daniu wniosków np. o zwolnienie od nałożonych obowiązków bądź ich ograniczenie lub 
rozszerzenie, ale jest uprawniony do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, co 
stanowi ingerencję w sferę prywatności oraz nienaruszalności miru domowego, a ponadto 
już samodzielnie ma prawo zobowiązać osobę, nad którą pełni dozór, do powstrzymania 

 34 Postanowienie SN z dnia 28 października 2009 r., I KZP 17/09.
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się od korzystania z używek (alkoholu, środków odurzających) oraz, w sytuacji podejrzenia 
o złamanie tego zobowiązania, do poddania dozorowanej osoby badaniom na ich obecność 
w organizmie.

Co więcej, jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, „Unormowania zawarte 
w art. 598⁶⁻¹³ k.p.c. stawiają kuratora de facto w roli organu wykonawczego sądu, nie ma 
zatem przeszkód, aby status ten potwierdzić expressis verbis także w odniesieniu do 
pozostałych zadań aktualnie wykonywanych przez kuratorów rodzinnych i tych zadań, 
które można by mu powierzyć jako takiemu właśnie organowi”35.

Uwzględniając ponadto kompetencje rodzinnych kuratorów sądowych w zakresie 
sprawowania nadzoru nad osobami nieletnimi, osobami częściowo lub całkowicie ubez-
własnowolnionymi, jak również uzależnionymi od alkoholu bądź środków odurzających36, 

trudno jest stwierdzić, że ich zadania, a przede wszystkim charakter czynności, które 
muszą bądź mogą podejmować kuratorzy, nie będą identyfikowane z działaniem organu 
(organu pomocniczego), a w odniesieniu do społecznych kuratorów sądowych – jeżeli 
będziemy tylko kierować się przesłanką zatrudnienia ‒ z pojęciem innego podmiotu, 
któremu prawo państwa członkowskiego powierza sprawowanie władzy publicznej 
i wykonywanie uprawnień publicznych do celów zapobiegania przestępczości, prowa-
dzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego 
i zapobiegania takim zagrożeniom.

Warto w tym miejscu podkreślić, że brak zatrudnienia w ramach szeroko rozumia-
nego wymiaru sprawiedliwości osób wykonujących funkcję społecznego kuratora nie 
eliminuje konieczności traktowania ich działalności jako działalności organu w znaczeniu 
funkcjonalnym37. W tym ujęciu organem takim jest bowiem „każdy podmiot, któremu 
ustawa przyznaje kompetencje […], niezależnie od tego, czy stanowi część struktury 
państwa, czy też podmiotu innego niż państwo, gminy, powiatu, organizacji społecznej”38.

Podsumowując, zarówno zawodowy kurator sądowy, jak i społeczny kurator są-
dowy w sposób niebudzący wątpliwości zostali umocowani przez ustawodawcę do 

 35 T. Jedynak, Rola kuratora rodzinnego w postępowaniu sądowym, s. 6., opracowanie zamieszczone 
na stronie: http://kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2010/07/kurator-w-kpc-problemy-28072010.pdf [do-
stęp: 25 stycznia 2018 r.]. Autor wskazywał na fakt tego, iż „Jednak do dnia dzisiejszego k.p.c. nie używa 
nazwy «organ postępowania» na określenie kuratora sądowego, ani też w żaden sposób nie definiuje jego 
roli na gruncie postępowania w sprawach opiekuńczych i w sprawach nieletnich (w obu przypadkach postę-
powanie prowadzi się na podstawie procedury cywilnej)”, s. 4
 36 J.P. Kufel, Działalność kuratorów sądowych – rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki, 
„Studia Prawno-Ekonomiczne” 2011, t. LXXXIII, s. 137.
 37 W tym zakresie można tez podnieść, że w motywie 150 preambuły RODO, czytelnym kryterium 
odróżnienia podmiotów zwolnionych całkowicie i w sposób ograniczony z administracyjnych kar pienięż-
nych powinno być ich kwalifikowanie do grupy organów (zwolnionych całkowicie) albo innych podmiotów 
publicznych [zwolnienie częściowe – ustawowe ograniczenie wysokości administracyjnej kary pieniężnej]. 
Jednak zastosowanie takiego ogólnego kryterium jest niewystarczające, w świetle braku dookreślenia poję-
cia organu w projekcie roboczym ustawy o ochronie danych osobowych. Tym bardziej zagadnienie to staje 
się istotne z punktu widzenia postanowień ustawy implementującej dyrektywę policyjną.
 38 Por. M. Stahl, [w:] System prawa administracyjnego, T. 6. Podmioty administrujące, Warszawa 
2011, s. 69 i n.; za: wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2014 r., I OSK 20/14.

http://kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2010/07/kurator-w-kpc-problemy-28072010.pdf
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podejmowania szeregu czynności o charakterze władczym. Ich zadania i kompetencje 
sprecyzowane są jednocześnie w wielu aktach prawnych. W zakresie swojego działania 
kuratorzy związani są zasadą podporządkowania sądowi procesu wykonywania orzeczeń, 
ale jednocześnie jako funkcjonariusze publiczni zobowiązani do przestrzegania prawa, 
dysponują swobodą oceny konkretnej sytuacji faktycznej i w tym zakresie mogą samo-
dzielnie inicjować różne działania, w tym przed innymi niż sąd instytucjami i organami 
zewnętrznymi.

W naszej ocenie nie budzi wątpliwości, że kurator sądowy (zawodowy i społecz-
ny) objęty jest materialnym zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapo-
biegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania 
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Powyższa konstatacja oznacza, że do przetwarzania danych przez kuratorów są-
dowych – co do zasady ‒ należy stosować przepisy dyrektywy policyjnej, tj. dyrektywy 
2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a nie postanowień RODO.

Mając na względzie prowadzone prace w zakresie implementacji dyrektywy po-
licyjnej, należy podjąć niezbędne działania, których celem stanie się wyraźne potwier-
dzenie na poziomie ustawowej regulacji krajowej faktu objęcia kuratorów sądowych 
zakresem stosowania dyrektywy policyjnej, co wyeliminuje ewentualne wątpliwości 
interpretacyjne.

W zakresie obowiązków wykonywanych przez kuratorów sądowych dla dorosłych 
trudno dostrzec jakiekolwiek przypadki, w których cel działań przez nich podejmowanych 
obejmujących przetwarzanie danych osobowych, wykracza poza cele objęte wyłączenie 
z art. 2 ust. 2 pkt d) RODO.

Specyfika pewnych czynności podejmowanych przez kuratorów rodzinnych rodzi 
jednak pewne wątpliwości z punktu widzenia zasadności objęcia wszystkich ich czyn-
ności przepisami dyrektywy policyjnej. Zwłaszcza w odniesieniu do ich umocowania 
w zakresie kontroli wykonywania kurateli, spraw rozwodowych lub opieki nad osobami 
częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionymi, mogą pojawić się zastrzeżenia co do 
zasadności uznawania tego rodzaju kompetencji (zadań) za tożsame z istotą i celami 
określonymi w wyłączeniu RODO, tzn. przetwarzaniem danych do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla 
bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

Fakt, że przetwarzanie danych osobowych wiąże się ze sprawowaniem wymiaru 
sprawiedliwości i realizacją orzeczeń (rozstrzygnięć) sądowych, nie może być uznany 
za okoliczność wystarczającą do wyłączenia stosowania RODO. Zarówno motyw 20 
RODO, jak i art. 23 ust. 1 lit. f) rozporządzenia ogólnego wskazują na podległość pew-
nych czynności normom wynikającym z tego aktu. Możliwość ograniczenia realizacji 
praw i wolności jednostki w stosunku do procesów przetwarzania danych mieszczących 
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się w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości wyraźnie wskazuje, że w jakimś zakresie 
procesy te podlegać mogą (i powinny) pewnym modyfikacjom wynikającym z prawa 
państwa członkowskiego. Na tym tle działalność kuratorów sądowych (w szczególności 
rodzinnych) powinna być przedmiotem szczególnej refleksji ustawodawcy. Nie budzi 
bowiem wątpliwości, że konieczne będzie ‒ oprócz stosowania postanowień dyrektywy 
policyjnej ‒ opracowanie i uchwalenie konkretnych przepisów ustawowych, które w od-
niesieniu do kuratorów rodzinnych tworzyłyby zbliżony do przyjętego w implementacji 
dyrektywy policyjnej system reguł przetwarzania danych osobowych w ramach dopusz-
czalnych ograniczeń RODO, (mieszczących się w zakresie art. 23 RODO).

Mając powyższe na uwadze, postulować należy wskazanie przez ustawodawcę 
krajowego konkretnego podmiotu, który w świetle prawa pełniłby obowiązki (funkcję) 
administratora w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez kuratorów. Ta 
sama uwaga dotyczy innych podmiotów znajdujących się w sytuacji podobnej, tzn. rów-
noległego (tj. przez kilka podmiotów) przetwarzania tych danych osobowych.

5. Zamiast zakończenia

Podsumowując, systemowo należy uzmysłowić sobie, że pewne kategorie organów 
czy szerzej podmiotów publicznych w zakresie tworzenia systemu ochrony danych oso-
bowych będą stosować nie tylko przepisy RODO czy postanowienia ustawy implemen-
tującej dyrektywę policyjną, ale zarówno jedne, jak i drugie uzupełniane ponadto prze-
pisami innych ustaw w obszarach nieobjętych prawem UE.

W sytuacjach względnej samodzielności decyzyjnej u części uprawnionych do 
przetwarzania danych osobowych (choćby w zakresie sposobów przetwarzania) może 
dochodzić do różnego rodzajów problemów interpretacyjnych dotyczących stosowanych 
reguł bezpieczeństwa. Z tego też powodu jeszcze raz podkreślić należy rolę ustawodaw-
cy krajowego, którego obowiązkiem (a w zasadzie pierwszorzędnym celem) jest jasne 
i konkretne określenie podmiotu odpowiedzialnego za procesy decyzyjne, czyli admi-
nistratora danych.
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Sprawa nacjonalizacji przemysłu w Polsce  
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 

W orzecznictwie strasburskim konsekwentnie przyjmowaną regułą, wynikającą 
z zasady nieretroakcji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka1 (jej protokołów dodat-
kowych), jest czasowe ograniczenie właściwości Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka (wcześniej Komisji) jedynie do zdarzeń i faktów, które nastąpiły po wejściu 
w życie Konwencji oraz jej protokołów dodatkowych w stosunku do danego państwa2. 
Oznacza to, że nie wiążą one państw‒stron ani w odniesieniu do aktów czy zdarzeń 
poprzedzających ratyfikację Konwencji (protokołu) ani w odniesieniu do sytuacji, które 
przestały istnieć przed tą datą3. Powyższe stanowisko przesądziło o tym, że kompetencja 
rationae temporis Trybunału strasburskiego nie mogła objąć nacjonalizacji czy wywłasz-
czeń dokonanych przez państwa tzw. bloku wschodniego po 1945 r. (niekiedy także 
wcześniej) ani wywołanych przez te środki skutków, choćby trwających do chwili obec-
nej. Stanowi to konsekwencję trzech założeń, akcentowanych regularnie w orzecznictwie 
strasburskim (nie tylko w sprawach transformacyjnych). Po pierwsze, pozbawienie 
własności jest w zasadzie aktem jednorazowym4, po drugie ‒ warunkiem ochrony prze-
widzianej w art. 1 Protokołu nr 15 jest istnienie danego prawa lub co najmniej „upraw-
nionego oczekiwania” oraz po trzecie, postanowienie to nie gwarantuje prawa do naby-
cia własności. Stanowisko to, wypracowane na tle skarg kierowanych przeciwko innym 
państwom Europy Środkowej i Wschodniej, przechodzących procesy transformacji 
ustrojowej po 1989 r., ETPCz podtrzymał także w sprawach polskich aktów nacjonali-
zacyjnych. Uznawał je za typowe sprawy dotyczące własności odebranej przez państwo 

 1 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 li-
stopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz. U. 
z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
 2 Np. decyzja z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie Smiljanić przeciwko Słowenii, skarga nr 481/04, 
§ 29 i 32, za: A. Wróbel, Komentarz do art. 1 Protokołu nr 1, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom II. Komentarz do artykułów 19‒59 oraz Protokołów Do-
datkowych, Warszawa 2011, s. 529 i n.
 3 Wyrok Wielkiej Izby z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie Blecić przeciwko Chorwacji, skarga 
nr 59532/00, § 70.
 4 Decyzja Wielkiej Izby z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie Malhous przeciwko Republice Czeskiej, 
skarga nr 33071/96, a także wyrok Wielkiej Izby z dnia 28 września 2004 r. w sprawie Kopecky przeciwko 
Republice Słowackiej, skarga nr 44912/98, § 35 oraz w wielu innych.
 5 Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony 
w Paryżu dnia 20 marca 1952 r., oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 
16 września 1963 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175.
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wskutek powojennych przekształceń własnościowych niezależnie od ich specyfiki i pod-
stawy prawnej przejęcia mienia.

Wskazane ograniczenie temporalne trybunału ma charakter zasady generalnej6, 
oznaczającej, że „czasowo zamknięte” stany pozostają poza kognicją ETPCz7, od której 
jednak orzecznictwo strasburskie dopuszcza pewne wyjątki. Taki stanowi koncepcja tzw. 
naruszenia ciągłego (continuing violation), którego źródłem były wprawdzie działania 
bądź zaniechania państwa, które rozpoczęły się przed momentem związania się konwen-
cją (Protokołem nr 1), ale po tym fakcie trwają nadal. O sytuacji „naruszenia ciągłego” 
można mówić między innymi w przypadku, gdy akty pozbawiające własności (np. 
ustawa nacjonalizacyjna) zawierały przyrzeczenie wypłaty w przyszłości odszkodowa-
nia lub zapewnienia innej formy rekompensaty8. Jeżeli uprawnienia te nie zostały wy-
gaszone przed wejściem w życie Protokołu nr 1 wówczas jest podstawa do rozważania 
przez Trybunał istnienia „mienia” w rozumieniu tego przepisu i uznania jego kompeten-
cji rationae temporis i materiae. Jak bowiem podkreśla, nie tylko nowe ustawodawstwo, 
ale także akty przewidujące „prawo do restytucji lub do odszkodowania, ustanowione 
mocą ustawodawstwa przyjętego przed datą ratyfikacji Konwencji (ale nieuchylone przed 
tą datą) […] mogą być traktowane jako tworzące nowe prawo majątkowe, chronione art. 1 
Protokołu nr 1”9.

Wobec formalnego nieuchylenia ustawy o nacjonalizacji przemysłu z 1946 r.10 i nie 
wygaszenia prawa do odszkodowania za znacjonalizowane przedsiębiorstwa11, a także 
utrzymującego się stanu zaniechania wydania rozporządzenia, określającego wysokość 
i zasady wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli znacjonalizowanych przedsiębiorstw, 
mogłoby się wydawać prima facie, że jest to wręcz wzorcowy przypadek, pozwalający 
ETPCz na odstąpienie od utrwalonej linii orzeczniczej w kwestii odrzucania jego wła-
ściwości czasowej w sprawie oceny powojennych aktów nacjonalizowanych. Warunkiem 
takiej decyzji musiałoby być jednak uznanie, że przewidziane w ustawie z 1946 r. upraw-
nienie do odszkodowania można ‒ w świetle dotychczasowego orzecznictwa ETPCz 

 6 Por. L. Garlicki, Transformacja ustrojowa a ochrona prawa własności (aktualne tendencje w orzecz-
nictwie ETPCz), [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, 
Warszawa 2007, s. 388.
 7 I.C. Kamiński, „Sytuacje historyczne” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu, [w:] W. Czapliński, B. Łukańko (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich 
u progu XXI wieku, Warszawa 2009, s. 381.
 8 Por. L. Garlicki, op. cit., s. 395, a także A. Wróbel, op. cit., s. 533.
 9 Por. § 35d wyroku w sprawie Kopecky.
 10 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki 
narodowej, Dz. U. z 1946 r. Nr 3, poz. 17.
 11 W świetle tej ustawy nacjonalizacja przemysłu innego niż niemiecki miała dokonać się za odszko-
dowaniem. W art. 3 stanowiła ona, że państwo za odszkodowaniem przejmuje na własność określone kate-
gorie przedsiębiorstw. Wypłata odszkodowań, w papierach wartościowych, a w wyjątkowych gospodarczo 
uzasadnionych przypadkach również w gotówce lub innych wartościach, miała nastąpić w terminie jednego 
roku, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w przedmiocie prawomocnego ustalenia wysokości przypa-
dającego odszkodowania przez „specjalne komisje”. Jednocześnie ust. 4 art. 7 i 8 odsyłał do rozporządzenia 
RM, które miało określać m.in. szczegółowe zasady obliczania odszkodowania oraz sposób wypłacania 
odszkodowania i tryb amortyzacji papierów wartościowych. Rozporządzenie to nie zostało – jak wiadomo 
‒ nigdy wydane, co uniemożliwiało zrealizowanie ustawowego przyrzeczenia wypłaty odszkodowań.
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‒ uznać za roszczenie, w związku z którym byłym właścicielom (ich spadkobiercom) 
przysługuje „uprawnione oczekiwanie” wypłaty „przyrzeczonych” odszkodowań, a za-
tem, że uprawnienie określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy może stanowić „prawo mająt-
kowe” podlegające ochronie art. 1 Protokołu nr 1. Dopiero pozytywna odpowiedź na to 
pytanie pozwala ocenić, czy utrzymujące się także w okresie podlegającym jurysdykcji 
Trybunału zaniechanie wydania przepisów wykonawczych, precyzujących zasady przy-
znawania zapowiedzianego odszkodowania, może stanowić podstawę do twierdzenia, 
iż doszło do ingerencji w prawa majątkowe skarżących, ocenianej w świetle standardów 
konwencyjnych12. Po raz pierwszy kwestię tę ETPCz podjął w dwóch głośnych sprawach 
Ogórek oraz Pikielny przeciwko Polsce13. Skarżący podnosili, że stan utrzymującego się 
zaniechania legislacyjnego, wyrażającego się w niewywiązaniu się przez państwo z obo-
wiązku stworzenia podstaw prawnych dla wypłaty odszkodowania, stanowił ingerencję 
w prawo do poszanowania mienia, a stanowisko sądów krajowych w tej materii pozba-
wiło ich prawa do sądowego rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie i w konse-
kwencji spowodowało naruszenie art. 6 Konwencji14. W obu sprawach Trybunał nie 
wypowiedział się merytorycznie w kwestii istnienia, wynikającego z ustawy „upraw-
nionego oczekiwania” odszkodowania, choć z innych powodów. W sprawie Pikielny 
niedopuszczalność skargi została stwierdzona z uwagi na niewyczerpanie przez skarżą-
cych środków odwoławczych dostępnych w prawie krajowym i uznanych przez ETPCz 
za skuteczne15. Trybunału nie przekonały argumenty skarżących, że niewykorzystanie 
możliwości żądania stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej, a następnie 
ewentualnej wypłaty odszkodowania, wynikało z uznania, iż środki te były nieodpowiednie 
dla ich sprawy, ponieważ ich zamiarem było dochodzenie roszczenia o odszkodowanie 
przewidziane w ustawie z 1946 r., a nie kwestionowanie zgodności z prawem samej 
nacjonalizacji. Zastrzegł jednak, że odrzucenie skargi nie wyklucza wniesienia jej po-
nownie, jeżeli skarżący nie zdołają uzyskać stosownej rekompensaty w procedurze 
krajowej16. Natomiast w sprawie Ogórek uznanie niedopuszczalności skargi zostało 
uzasadnione faktem przyznania skarżącym częściowego odszkodowania za rzeczywistą 
szkodę spowodowaną nacjonalizacją ich przedsiębiorstwa17.

W obu sprawach Trybunał nie zajął zatem wyraźnego stanowiska w kwestii tego, 
czy w przypadku zapowiedzianego w ustawie z 1946 r. odszkodowania można mówić 

 12 Por. też A. Mężykowska, Reprywatyzacja w Strasburgu? Kilka refleksji na temat aktualnych tenden-
cji w orzecznictwie ETPCz w sprawach polskich rozstrzyganych na gruncie art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz, 
„Studia Prawnicze” 2011, z. 1, s. 77.
 13 Decyzja z 18 września 2012 r. w sprawie Krzysztof i Karol Ogórek przeciwko Polsce, skarga 
nr 28490/03, § 61, oraz decyzja z 18 października 2012 r. w sprawie Henryk Pikielny i inni przeciwko Pol-
sce, skarga nr 3524/05.
 14 Decyzja w sprawie Ogórek, § 62.
 15 Skarżący wystąpili jedynie z żądaniami adresowanymi do ministra gospodarki, nie podejmując na-
stępnie żadnych, choćby nieudanych, prób wszczęcia postępowania sądowego, a zatem nie dochowali obo-
wiązku wykorzystania krajowych środków odwoławczych zgodnie z art. 35 § 1 Konwencji, § 60.
 16 Por. § 56‒57, 69 i 62 uzasadnienia decyzji w sprawie Pikielny
 17 Z uwagi na fakt, że w chwili rozpatrywania sprawy w Strasburgu nadal toczyła się procedura sądo-
wa dotycząca ponownego rozpoznania tej sprawy uznano skargę za przedwczesną i zgodnie z zasadą subsy-
diarności nie przyjęto jej do merytorycznego rozpoznania (§ 33‒36).
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o roszczeniu spełniającym warunki uznania go za „mienie” w rozumieniu art. 1 Proto-
kołu nr 1. W chwili wydania decyzji w powyższych sprawach na rozstrzygnięcie ze 
strony ETPCz oczekiwała także inna skarga dotycząca tej samej materii. We wrześniu 
2012 r. podjął on decyzję o wznowieniu przewodu w sprawie skargi spółki Plon18, za-
kończonego decyzją z 3 października 2017 r. Podobnie jak w sprawach Ogórek oraz 
Pikielny Trybunał nie wykluczył swojej kompetencji rationae temporis, ponieważ skar-
żący nie domagali się oceny w świetle art. 1 Protokołu nr 1 decyzji nacjonalizacyjnych 
wydanych przed 10 października 1994 r., a więc datą związania się przez Polskę Proto-
kołem nr 1 (§ 80). Kwestionowali natomiast stanowisko sądów krajowych, uniemożli-
wiające im dochodzenie odszkodowania za zaniechanie legislacyjne (niewydanie prze-
pisów wykonawczych do ustawy z 1946 r.). Skarżący podkreślali, że podstawa prawna 
roszczenia nadal obowiązuje, zaś zaniechanie wydania rozporządzenia, do czego władze 
krajowe były zobowiązane, a w konsekwencji brak możliwości uzyskania odszkodowa-
nia na podstawie ustawy z 1946 r., stanowiło „ciągłe naruszenie” art. 1 Protokołu nr 119.

Trybunał nie przywiązał szczególnego znaczenia do faktu, iż skarżący sformuło-
wali swoje zarzuty w sposób zróżnicowany. Podczas gdy dwóch z nich ograniczyło 
swoje roszczenia do zaniechania legislacyjnego, które nastąpiło po 1 września 2004 r.20, 
trzeci skarżący zarzucał ciągłą niemożność wykonania jego prawa do odszkodowania, 
przewidzianego ustawą z 1946 r. Zdaniem ETPCz główny przedmiot wszystkich skarg 
był tożsamy i sprowadzał się do braku możliwości uzyskania odszkodowania za zarzu-
cane zaniechanie legislacyjne. W tym kontekście za kwestię wymagającą zbadania uznał 
to, czy w świetle postrzeganych całościowo okoliczności sprawy skarżący dysponują 
„interesem” chronionym art. 1 Protokołu nr 1. Za takie istotne okoliczności Trybunał 
uznał fakt, iż ani polski rząd nie wydał rozporządzenia, do którego odsyła art. 7 ustawy 
nacjonalizacyjnej, ani też parlament nie uchwalił ustawy restytucyjnej czy rekompensa-
cyjnej dotyczącej znacjonalizowanych przedsiębiorstw. Poza tym, w sprawach skarżących 
władze administracyjne potwierdziły, że decyzje nacjonalizacyjne zostały wydane w zgo-
dzie z ustawą. W konsekwencji skarżący nie mogli wystąpić o odszkodowanie na mocy 
art. 160 k.p.a. bądź art. 417 § 2 k.c. Dlatego też wybrali inną drogę prawną, dochodząc 
przed sądami krajowymi odszkodowania za zaniechanie legislacyjne w postaci niewy-
dania rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z 1946 r.21 O konkluzji decyzji, stwierdza-
jącej, że skarżący nie mają żadnych roszczeń na gruncie prawa krajowego, które można 
by kwalifikować jako „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, zadecydowało uzna-
nie, iż interpretacja przepisów prawa krajowego dotyczących koncepcji zaniechania le-
gislacyjnego w orzecznictwie sądowym (w tym SN) oraz Trybunału Konstytucyjnego 
„nie wydaje się być arbitralna lub w oczywisty sposób bezzasadna”. Podtrzymując, 
wyrażany konsekwentnie pogląd, iż kompetencja ETPCz do interpretacji prawa krajo-
wego jest ograniczona, stwierdził, że w okolicznościach sprawy Plon powoduje to, że 

 18 Skarga nr 1680/09.
 19 Por. § 72‒76 uzasadnienia decyzji.
 20 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, 
Dz. U. Nr 162, poz. 1692.
 21 Por. § 81‒86 uzasadnienia decyzji w sprawie Plon.
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nie czuje się on właściwy do oceny stanowiska sądów polskich, w tym SN i TK. Zaak-
ceptował zatem ustalenia, w świetle których przepisy art. 7 ustawy z 1946 r. nie mogą 
być interpretowane jako ustanawiające jakikolwiek rodzaj roszczenia, z którym mogło-
by wiązać się „uprawnione oczekiwanie” uzyskania odszkodowania za znacjonalizowa-
ne przedsiębiorstwa22.

Należy tutaj jedynie przypomnieć, że stanowisko sądów w tej kwestii było – jak się 
podkreśla – „wyrazem niechęci do frontalnego podważenia skutków aktów nacjonaliza-
cyjnych i jeszcze szerszego otwarcia drogi do reprywatyzacji «ekonomicznej» (indemni-
zacyjnej) w oparciu o zawarte w niektórych aktach nacjonalizacyjnych zapowiedzi od-
szkodowawcze”23. Kwestia odpowiedzialności Skarbu Państwa za zaniechanie 
legislacyjne, o którym tutaj mowa, była wielokrotnie rozważana w orzecznictwie sądowym. 
Wobec rozbieżności w judykaturze do kwestii tej odniósł się SN w uchwale z 24 listopada 
2005 r. (III CZP 82/05), stwierdzając, że zaniechanie wydania przez RM rozporządzenia 
przewidzianego w art. 7 ust. 4 i 6 ustawy do dnia wejścia w życie wspomnianej wyżej 
ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie k.c. nie stanowiło podstawy roszczenia właścicie-
la przejętego przedsiębiorstwa o odszkodowanie z tego tytułu. Przepis ten nie wskazywał 
terminu początkowego wydania rozporządzenia, a zatem – jak argumentował SN – po-
winno to nastąpić bez zbędnej zwłoki, a więc (podobnie jak odnośnie do innych rozpo-
rządzeń przewidzianych tą ustawą) najpóźniej w 1947 r. Przede wszystkim jednak wska-
zywał na brak podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za zaniechanie 
legislacyjne zarówno w momencie powstania zarzucanej bezprawności24, jak i po wejściu 
w życie Konstytucji RP. Przychylił się do stanowiska wyłączającego możliwość bezpo-
średniego stosowania art. 77 ust. 1 Konstytucji (w związku z art. 8 ust. 2) jako podstawy 
roszczenia odszkodowawczego za zaniechanie legislacyjne, a także retroaktywnego dzia-
łania tego przepisu. W przywołanej uchwale SN nie odniósł się jednak do kwestii tego, iż 
zarzucane zaniechanie legislacyjne, wobec nieuchylenia ustawy z 1946 r., trwało nadal po 
wejściu w życie Konstytucji RP. Poprzestał natomiast na przyjęciu, że wymogom szcze-
gółowości niezbędnej do stosowania w zgodzie z art. 77 ust. 1 Konstytucji czyni natomiast 
zadość wprowadzony w życie na podstawie wymienionej noweli z 2004 r.	art. 417¹ § 4 
k.c., działający zgodnie z wyraźnym zastrzeżeniem jej art. 5 prospektywnie, a więc w od-
niesieniu do zdarzeń i stanów prawnych powstałych po dniu wejścia w życie ustawy.

Do problemu utrzymującego się po 2004 r. stanu zaniechania legislacyjnego SN 
odniósł się natomiast wyraźnie w wyroku z 5 grudnia 2007 r. (I CSK 273/07), dotyczą-
cego roszczeń spółki Plon. Uznał mianowicie, że art. 417¹ § 4 k.c. nie ma zastosowania do 
stanu zaniechania prawodawczego powstałego zarówno przed dniem 1 września 2004 r., 
jak i trwającego po tym dniu. Wprawdzie ‒ jak podkreślono ‒ „zaniechanie legislacyjne 
nie jest zdarzeniem jednorazowym, lecz stanem rzeczy, który ‒ jak w niniejszej sprawie 

 22 Ibidem § 90‒92.
 23 R. Trzaskowski, Reprywatyzacja w orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, [w:] M. Pilich 
(red.), Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów, „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, 
tom III, Warszawa 2016, s. 145.
 24 Było to konsekwencją nieuchwalenia ustawy zapowiedzianej w art. 121 konstytucji marcowej oraz 
brak stosownej regulacji na gruncie ustawy konstytucyjnej z 1947 r., a także konstytucji z 1952 r.
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‒ może się utrzymywać także po wejściu w życie art. 417¹ § 4 k.c., co mogłoby prima 
facie uzasadniać odpowiedzialność Skarbu Państwa od dnia 1 września 2004 r.” Uznał 
jednak, że takiemu wnioskowi, a więc możliwości stosowania art. 417¹ § 4 k.c., sprzeciwia 
się jednoznaczne brzmienie art. 5 ustawy zmieniającej k.c. Do powyższej kwestii powró-
cono także w uchwale składu siedmiu sędziów z 19 maja 2009 r., (III CZP 139/08), co 
świadczy o utrzymujących się wątpliwościach w tej materii w orzecznictwie sądów niższych 
instancji. Stanowisko wyłączające – przynajmniej co do zasady – wsteczne działanie art. 77 
ust. 1 Konstytucji SN odniósł także do sytuacji, w której stan zaniechania normatywnego 
rozpoczął się przed wejściem w życie Konstytucji i trwał po tym dniu, stanowiąc nadal 
źródło szkody. Jak podkreślono, „art. 417 k.c., interpretowany w związku z art. 77 ust. 1 
Konstytucji, może stanowić podstawę odpowiedzialności tylko za stany zaniechania nor-
matywnego powstałe (rozpoczęte) po wejściu w życie Konstytucji. Przemawia za tym 
przede wszystkim analogia do art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., której zastosowa-
nie jest uzasadnione, ponieważ Konstytucja nie zawiera reguł intertemporalnych dotyczą-
cych art. 77 ust. 1. […] Nie ma znaczenia, kiedy powstała lub ujawniła się szkoda oraz czy 
ma ona charakter narastający w czasie, jeżeli stan zaniechania normatywnego powstał 
przed dniem 1 września 2004 r., wówczas art. 417 k.c. (w obecnym brzmieniu) i art. 417ˡ 
§ 4 k.c. nie mają zastosowania, chociażby po tym dniu powstała (ewentualnie zaczęła 
narastać) szkoda spowodowana tym zaniechaniem. Według tego rozwiązania należy oce-
niać również skutki wejścia w życie art. 77 ust. 1 Konstytucji. […] W konsekwencji art. 417 
k.c. w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji może stanowić podstawę odpowiedzialności 
odszkodowawczej tylko za zaniechanie normatywne powstałe (rozpoczęte) po wejściu 
w życie Konstytucji”. Stanowisko to w pełni podtrzymał także TK w postanowieniu 
z 13 czerwca 2011 r., SK 26/0925, uznając, iż w świetle obowiązujących dziś standardów 
konstytucyjnych nie można uznać mocy prawnej obowiązku nałożonego na Radę Ministrów 
przez art. 7 ustawy nacjonalizacyjnej, a w konsekwencji stanu „niezgodnego z prawem 
działanie organów władzy publicznej”, w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji.

Akceptując zatem powyższą interpretację prawa krajowego w kwestii istnienia 
podstaw prawnych dla dochodzenia przez skarżących odszkodowania za zaniechanie 
wydania rozporządzenia, o którym stanowi art. 7 ustawy z 1946 r., ETPCz nie odniósł się 
natomiast wprost do kwestii jej obowiązywania wobec braku formalnego uchylenia. 
Wskazał jednak, że sytuację skarżących należy odróżnić od sprawy Broniowski26. Istotnie 
trudno dopatrywać się jakiejkolwiek analogii pomiędzy tą ostatnią a sprawami Pikielny 
i Ogórek czy sprawą Plon. Zasadnicza różnica polega bowiem na tym, że przyrzeczenie 
poczynione w umowach republikańskich zostało powtórzone w ustawodawstwie 

 25 TK umorzył ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku postępowanie w sprawie uznania 
niekonstytucyjności art. 5 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw.
 26 W doktrynie wskazywano na duże prawdopodobieństwo, że ETPCz potraktuje zapowiedź wypłaty 
odszkodowań w ustawie z 1946 r. analogicznie jak zobowiązanie do zrekompensowania mienia zabużań-
skiego zawarte w umowach republikańskich, a sprawę braku odszkodowań z tytułu nacjonalizacji przemy-
słu uzna za sprawę pilotażową „identyfikującą strukturalną wadę polskiego prawa, która dotyka wiele pod-
miotów”. Tak I.C. Kamiński, op. cit., s. 397‒398.
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wewnętrznym, obowiązującym zarówno przed, jak i już w dacie wniesienia skargi do 
ETPCz. Natomiast – jak wykazano w sprawie spółki Plon ‒ sądy krajowe, w tym SN, 
stale odrzucały istnienie w prawie krajowym podstaw do odszkodowania za zaniechanie 
legislacyjne w związku z niewydaniem rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z 1946 r., 
czy jakichkolwiek innych roszczeń kompensacyjnych dla byłych właścicieli znacjonali-
zowanych przedsiębiorstw27. Zobowiązanie do wypłaty odszkodowań z tytułu nacjonali-
zacji przemysłu nigdy nie zostało po 1989 r. powtórzone w obowiązującym ustawodawstwie, 
zaś w doktrynie wyrażano pogląd, że ustawa nacjonalizacyjna stworzyła jedynie „pozór 
prawa” do odszkodowania28. Należy podzielić pogląd, że przyznanie prawa do rekompen-
saty za znacjonalizowane przedsiębiorstwa „może nastąpić wyłącznie w drodze uchwa-
lenia ustawy przy zachowaniu szerokiego marginesu swobody parlamentu, który ma 
prawo i obowiązek decydować, jakie rozwiązania ustawowe leżą w interesie publicznym. 
Wydanie takich przepisów może wynikać tylko z suwerennej decyzji polskiego parlamen-
tu”29. W orzecznictwie transformacyjnym ETPCz przyjmuje się, że państwo ma szeroki 
margines oceny także w kwestii momentu uchwalenia ustaw restytucyjnych (rekompen-
sacyjnych), czy szerzej wpisanych w procesy przeobrażeń systemu politycznego i gospo-
darczego. Potwierdził to także wyraźnie w sprawie Plon30.

Trybunał strasburski nie podzielił zatem argumentów podnoszonych przy okazji 
skarg w sprawach Ogórek i Pikielny, że dotychczasowa praktyka organów krajowych, 
którą – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – uznaje on za istotną okoliczność potwier-
dzającą istnienie własności w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, miałaby potwierdzać, że 
ustawa z 1946 r. stworzyła „uprawnione oczekiwanie” dla byłych właścicieli znacjonali-
zowanych przedsiębiorstw. Jako przejawy takiej praktyki wskazywano działania podej-
mowane przez władze polskie po 1989 r., w tym wypowiedzi osób pełniących funkcje 
publiczne, interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich, a przede wszystkim kolejne 
projekty tzw. ustaw reprywatyzacyjnych, przewidujące rekompensatę dla osób, których 
mienie zostało znacjonalizowane na mocy art. 3 ustawy z 1946 r. bez ostatecznej wypła-
ty odszkodowania31. W kwestii tego ostatniego argumentu należy jednak podkreślić, że 
kolejne ustawy reprywatyzacyjne, a także niedoszła do skutku ustawa z 2001 r., 

 27 Por. § 89 uzasadnienia decyzji.
 28 Tak S. Sołtysiński, A. Nowicka, Skutki nacjonalizacji może zrekompensować tylko polski parlament, 
Rzeczpospolita z 22 lutego 2007 r., s. C4. Przeciwnego zdania jest D. Pudzianowska, Czy Polska powinna 
uregulować kwestię odszkodowań przewidzianych w ustawie z 1946 r.?, Helsińska Fundacja Praw Człowie-
ka, „Biuletyn Programu Spraw Precedensowych” 2007, nr 4, s. 3. Por. też A. Rzepliński, D. Pudzianowska, 
Czy ustawa powinna uregulować kwestię odszkodowań za przejęte po wojnie mienie?, Rzeczpospolita 
z 18 maja 2007 r., http://prawo.rp.pl/artykul/59957.html?print=tak&p=0,[dostęp 10.042018]. Podobnie 
A. Hetko, Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe, Warszawa 2012, s. 287‒288.
 29 S. Sołtysiński, A. Nowicka, op. cit., s. C4.
 30 Por. § 84 uzasadnienia decyzji.
 31 Tak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wskazująca, że uzasadnienia tych projektów ustaw „po-
twierdzają, że ustawa z 1946 r. tworzyła uprawnienie do odszkodowania. Projekty ustaw były oparte na zało-
żeniu, że wypełnienie zobowiązań wobec osób, które straciły swoje mienie po II Wojnie Światowej w wyniku 
nacjonalizacji powinno obejmować te przypadki, gdy państwo działało z naruszeniem ówczesnego prawa, co 
obejmuje także brak wypłaty przewidzianych prawem odszkodowań”, Opinia amicus curiae przedłożona 
ETPCz, pismo z 10 kwietnia 2007 r., dostępne na stronie HFPC, www.hfhr.pl [dostęp 10.04.2018].

http://prawo.rp.pl/artykul/59957.html?print=tak&p=0
http://www.hfhr.pl
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obejmujące swoim zakresem przedmiotowym nacjonalizację przemysłu, przyznawały 
„nowe uprawnienie” o charakterze ex gratia. Było ono niezależne od pierwotnej podsta-
wy w ustawie nacjonalizacyjnej, a co więcej ‒ nie odpowiadało pełnej wartości przejęte-
go mienia.

W decyzji w sprawie Plon Trybunał nie znalazł zatem podstaw do uznania – jak 
argumentowano w kontekście dwóch poprzednich spraw – że niewypełnienie przez 
państwo polskie obowiązku wynikającego z ustawy z 1946 r. stanowi naruszenie pozy-
tywnego zobowiązania z art. 1 Protokołu nr 1. Jak podnoszono w opinii HFPC w sprawie 
Pikielny przeciwko Polsce, zachowanie państwa polskiego przez lata przed i po ratyfi-
kacji Protokołu nr 1 można scharakteryzować jako brak działania, które uniemożliwiło 
stworzenie skutecznych mechanizmów realizacji prawa do uzyskania odszkodowania32.

Należy także przypomnieć, że Trybunał strasburski wstrzymywał się z rozstrzy-
gnięciem w sprawach Ogórek oraz Pikielny, ponieważ rząd polski wskazywał, iż przy-
gotowywana jest ustawa o rekompensatach dla byłych właścicieli. Dlatego w doktrynie 
wyrażano przypuszczenia, że rozstrzygając sprawę Plon, nie będzie już czekał na decy-
zję ustawodawcy i wyda wyrok korzystny dla skarżących33. Niewątpliwie inne stanowi-
sko ETPCz w tej sprawie, relewantne także dla wielu podobnych spraw, pociągnęłoby za 
sobą daleko idące obciążenie budżetu państwa, a w każdym razie mogłoby przyśpieszyć 
prace nad ustawą rekompensacyjną. Trybunał utrzymał jednak pogląd, że jego zadaniem 
nie jest ani zastępowanie ustawodawcy krajowego w zakresie przyznawania określonych 
uprawnień byłym właścicielom, ani też zastępowanie jego wyrokami orzeczeń sądów 
krajowych. Takie stanowisko pozostaje w wyraźnym związku z wcześniejszym orzecz-
nictwem strasburskim, a zwłaszcza wyrokiem w sprawie Bata przeciwko Republice 
Czeskiej34, w której skarżący domagał się odszkodowania za znacjonalizowaną fabrykę35, 
przewidzianego w obowiązującym (formalnie nieuchylonym), a nawet znowelizowanym 
w 1990 r. dekrecie nacjonalizacyjnym z 1945 r.36 Równolegle obowiązywała ustawa re-
stytucyjna, przewidująca zadośćuczynienie z tytułu nacjonalizacji w sytuacji spełnienia 
przewidzianych w niej wymogów. Co istotne, według stanowiska sądów czeskich z lat 
90. ustawa ta wykluczyła jednak zgłaszanie roszczeń o zadośćuczynienie oparte na innych 
podstawach prawnych, w tym na wspomnianym dekrecie37.

 32 Por. D. Pudzianowska, op. cit., s. 3. W opinii amicus curiae FHPC podkreślała, że „uprawnienie do 
odszkodowania przewidziane w ustawie z 1946 r. stanowi roszczenie, w związku z którym właściciele mie-
li uprawnione oczekiwanie, że zostaną im wypłacone odszkodowania za utracone mienie”, Trybunał 
w Strasburgu stwierdził niedopuszczalność skargi w sprawie Pikielny i inni p. Polsce, http://www.hfhr.org.
pl/wlasosc/index.php?option=_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=2 [dostęp 10.04.2018].
 33 A. Hetko, op. cit., s. 96.
 34 Wyrok z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie Bata przeciwko Republice Czeskiej, skarga nr 43775/05.
 35 Por. A. Wilk, Roszczenia wynikające z aktów nacjonalizacyjnych. Orzeczenie ETPCz z dnia 
24 czerwca 2008 r. w sprawie Tomáš Bata przeciwko Republice Czech, skarga nr 43775/05, „Zeszyty Na-
ukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2008, nr 5, s. 104.
 36 Dekret prezydenta Benesza z 24 października 1945 r., nr 100/1945 w sprawie nacjonalizacji kopalni 
i pewnych innych przedsiębiorstw przemysłowych. Jego art. 8 wyraźnie przewidywał przyznanie odszkodo-
wania, które nie zostało jednak wypłacone właścicielom spółki Bata. Por. ibidem, s. 103.
 37 Tak czeski SK w orzeczeniu z dnia 18 lutego 2003 r. lub orzeczenie SN nr 28 C 1944/2003 z dnia 
22 stycznia 2004 r., ibidem.

http://www.hfhr.org.pl/wlasosc/index.php?option=_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=2
http://www.hfhr.org.pl/wlasosc/index.php?option=_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=2
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Brak analogicznej regulacji ustawowej w Polsce nie mógł stanowić uzasadnienia 
dla odmiennej konkluzji w sprawie Plon, skoro – jak wspomniano – Trybunał strasbur-
ski konsekwentnie pozostawia państwom swobodę w kwestii decyzji co do jej uchwale-
nia. Zasadniczą przyczyną odmowy uznania roszczeń skarżących, opartych o formalne 
obowiązywanie aktu nacjonalizacyjnego38, był brak jakichkolwiek aktów akceptacji ze 
strony władz krajowych dla wyrażonego w nim prawa do odszkodowania dla byłych 
właścicieli. Jak podkreślono w sprawie Bata, „Państwo od lat pięćdziesiątych nigdy nie 
zaprezentowało jakiejkolwiek akceptacji lub uznania prawa do odszkodowania według 
dekretu i pozostało wrogie (hostile) takim roszczeniom od upadku reżimu komunistycz-
nego w 1989 r.; od tego czasu stanowisko to się nie zmienia”39. Bez znaczenia dla ETPCz 
był także fakt, że niektórzy członkowie rządu składali polityczne oświadczenia przy-
chylne skarżącym40.

Pogląd wyrażony w sprawie Bata, a podtrzymany także w sprawie Plon, opiera 
się zatem na założeniu, że dla uznania aktualności roszczenia, czy też częściej wysoce 
nieskonkretyzowanych obietnic rekompensaty z tytułu odebrania własności, nie wystar-
czy, że znajduje ono formalną podstawę, w aktach prawnych uchwalonych po II wojnie 
światowej (nawet jeśli nadal obowiązują, ponieważ nie zostały formalnie uchylone), ale 
wymaga ono potwierdzenia w ustawodawstwie przyjętym już po wejściu w życie Pro-
tokołu nr 1 w stosunku do danego państwa41 bądź uznania w orzecznictwie organów 
(sądów) krajowych takich aktów jako skutecznej drogi domagania się naprawienia szkód42.

Stanowisko w sprawie Bata może się wydawać dyskusyjne z uwagi na uchylenie 
się Trybunału od oceny praktyki krajowej w świetle art. 1 Protokołu nr 1. Jak się pod-
kreśla, jest ono „równoznaczne z pozostawieniem sprawy odszkodowań za znacjonali-
zowane w czasach reżimu komunistycznego mienie uznaniu i praktyce organów krajo-
wych”43. Potwierdza to jednak występującą w orzecznictwie strasburskim w sprawach 
transformacyjnych tendencję, by – co do zasady – opierać się na stanowisku władz 
krajowych. Tak Trybunał uczynił również w sprawie Plon, akceptując poglądy SN i TK 
w kwestii braku podstaw dla dochodzenia odszkodowania za zaniechanie legislacyjne, 
które rozpoczęło się – niezależnie od jego późniejszego trwania – przed wejściem w ży-
cie Konstytucji z 1997 r. Wyrok ten pozbawił zatem – jak się wydaje – definitywnie 

 38 Zdaniem czeskiego Sądu Konstytucyjnego dekret z 1945 r. osiągnął już założony cel oraz przez 
kolejne 40 lat – mimo jego formalnego obowiązywania ‒ nie wykreował żadnych późniejszych stosunków 
prawnych, a zatem nie miał już konstytutywnego charakteru. W konsekwencji uznał, że faktyczne wyga-
śnięcie prezydenckich dekretów w istocie oznacza, że ta szczególna regulacja, jakkolwiek formalnie wciąż 
obowiązująca, utraciła moc obowiązującą w drodze desuetudo. Tego ostatniego argumentu Trybunał stras-
burski jednak nie podzielił, wskazując, że dekret nie tylko, że nie został formalnie uchylony, ale został 
znowelizowany w 1990 r., a co więcej ‒ był stosowany przez sądy krajowe. Por. § 62 i 74 decyzji w sprawie 
Bata.
 39 Por. § 77 decyzji w sprawie Bata.
 40 Por. też A. Wróbel, op. cit., s. 537.
 41 Decyzja w sprawie Bata, § 70. Por. też uwagi A. Mężykowskiej na tle sprawy Bata w: A. Mężykow-
ska, op. cit., s. 69.
 42 Potwierdza to także wyrok z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie Almeida Garrett, Mascarenhas 
Falcăo i inni przeciwko Portugalii, skargi nr 29813/96, 30229/96.
 43 A. Wróbel, op. cit., s. 537.
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byłych właścicieli znacjonalizowanych przedsiębiorstw nadziei na to, że ETPCz zdecy-
duje się zastąpić polskiego ustawodawcę w uregulowaniu historycznych zaszłości zwią-
zanych z niezrealizowanymi zapowiedziami odszkodowań z tytułu przejętego przez 
powojenne państwo mienia.
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Piotr Kapusta
Uniwersytet Zielonogórski

Godne a minimalne wynagrodzenie – uwagi na tle 
Konstytucji RP oraz standardów prawa 

międzynarodowego 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że praca ludzka ma swoją wartość etyczną,
która wprost i bezpośrednio pozostaje związana z faktem,

iż ten, kto ją spełnia, jest osobą, jest świadomym i wolnym,
czyli stanowiącym o sobie podmiotem.

Jan Paweł II, Laborem exercens, nr 6

1. Uwagi wstępne

Uzyskiwanie wynagrodzenia stanowi zasadniczy motyw podejmowania pracy. 
Dlatego też prawo do wynagrodzenia stanowi jedną z oczywistych zasad prawa pracy1. 
Wynagrodzenie stanowi instytucję charakteryzującą się szczególnym zainteresowaniem 
zarówno praktycznym, jak i doktrynalnym. Wielość opracowań związanych z analizą 
zagadnień wynagradzania osób zatrudnionych jest tego dobitnym przykładem. Na uwa-
dze należy mieć przy tym funkcje wypełniane przez wynagrodzenie. Zalicza się do nich 
najczęściej cztery funkcje: społeczną, kosztową, dochodową i motywacyjną2.

Z tej też przyczyny już na najwyższym poziomie normatywnym ustrojodawca 
zdecydował się na odwołanie się do kategorii wynagrodzenia minimalnego. Wprawdzie 
uczynił to bardzo zwięźle, aczkolwiek dobitnie. Zobowiązał przy tym ustawodawcę do 
określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia lub sposobu określenia tej wysoko-
ści (art. 65 ust. 4 Konstytucji RP). Prawna regulacja wynagrodzeń pracowniczych – 
głównie w postaci norm jednostronnie bezwzględnie wiążących ‒ stanowi urzeczywist-
nienie konstytucyjnej regulacji z art. 65 ust. 4, „narzucającą ustawową regulację 
wynagrodzenia minimalnego, a co najmniej – uregulowanie w ustawie sposobu określe-
nia jego wysokości”3.

Odpłatność jest jedną z podstawowych cech stosunku pracy. Mimo to ustawodaw-
ca nie sformułował legalnej definicji pojęcia wynagrodzenia. W celu wyróżnienia 

 1 Tak też L. Florek, Wynagrodzenie za pracę w gospodarce rynkowej, [w:] B. Cudowski, J. Iwulski 
(red.), Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora 
Waleriana Sanetry, Warszawa 2013, s. 104.
 2 Por. S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Kraków 2004, s. 18‒21 oraz A. Pocztowski, Zarządza-
nie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007, s. 329‒331.
 3 M. Seweryński, Minimalne wynagrodzenie za pracę – wybrane zagadnienia, [w:] W. Sanetra (red.), 
Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, Warszawa 2009, s. 55.
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wynagrodzenia od innego rodzaju świadczeń wypłacanych przez pracodawcę pracow-
nikowi4 w doktrynie i nauce podjęto próby jego wyjaśnienia. W ślad za B. Wagner 
przyjęto, że wynagrodzenie to „obowiązkowe świadczenia, korzyści i należności ze 
stosunku pracy o charakterze majątkowo-przysparzającym, okresowo wypłacane pra-
cownikowi przez pracodawcę za wykonaną pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości 
i jakości”5. Zważywszy na przytoczone rozumienie pojęcia wynagrodzenie, można 
wyróżnić jego następujące cechy: obowiązkowość, okresowość, związanie ze stosunkiem 
pracy, przysparzająco-majątkowy charakter, wypłacane przez pracodawcę pracowniko-
wi, przysługujące za pracę wykonaną6.

Funkcje realizowane przez wynagrodzenie za pracę w powiązaniu z przyjętym 
rozumieniem tego pojęcia powoduje, że nie może ono być ustalane na dowolnym pozio-
mie. Samo odwołanie się do wskazania, że ma być ono odpowiednie do rodzaju, ilości 
i jakości pracy jest niewystarczające. Z tego względu w prawie pracy obowiązuje zasada 
prawa pracownika do godziwego wynagrodzenia. Ustrojodawca zaś wymaga ustanowie-
nia reguł określenia wysokości wynagrodzenia minimalnego. Rozbieżności terminolo-
giczne występujące w obowiązujących regulacjach prawnych sprawiają, że należy okre-
ślić relację występującą pomiędzy wynagrodzeniem godziwym i wynagrodzeniem 
minimalnym. Warte uwagi jest także zagadnienie dotyczące określenia zakresu podmio-
towego prawa do wynagrodzenia godziwego i kręgu osób uprawnionych do uzyskiwania 
wynagrodzenia na co najmniej poziomie minimalnym.

2. Pojęcie wynagrodzenia minimalnego

W Konstytucji RP z 1997 r. przyjęto, że minimalną wysokość wynagrodzenia za 
pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa (art. 65 ust. 4 Konstytucji RP). 
Przepisem tym w sposób wyraźny następuje nawiązanie do ogólnej zasady ochrony pra-
cy wyrażonej w art. 24 Konstytucji RP. „Adresatem powyższej normy jest państwo i to 
na nim ciąży obowiązek jej zrealizowania”7. Nakładając w ten sposób na ustawodawcę 

 4 Oprócz wynagrodzenia za pracę pracownicy uzyskują również innego rodzaju świadczenia, które nie 
spełniają cech pojęciowych wynagrodzenia. Do tej kategorii zalicza się w szczególności odszkodowania, 
odprawy, nagrody, świadczenia socjalne. Różny jest ich charakter. Por. B. Wagner, Wynagrodzenie za pracę 
i jego związek z pracą, [w:] J. Stelina, A. Wypych-Żywicka (red.), Człowiek, obywatel, pracownik. Studia 
z zakresu prawa. Księga Jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak, Gdańsk 2007, s. 311. Proble-
matyczne w doktrynie wydaje się także kwalifikowanie świadczenia za czas niewykonywania pracy (art. 80 
k.p.). Szerokie ujęcie wynagrodzenia pozwala na uznanie go jako wynagrodzenia – por. M. Święcicki, Prawo 
wynagrodzenia za pracę, Warszawa 1963, s. 27; M. Seweryński, Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja 
i ustalenie, Łódź 1976, s. 75 i n. Niemniej obecne w nauce są również głosy przeciwne, stwierdzające, że tego 
rodzaju świadczenie jest jedynie równorzędne wynagrodzeniu za pracę, nie będąc przy tym wynagrodzeniem 
– por. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004, s. 190 i n.
 5 B. Wagner, Wynagrodzenie za pracę, Warszawa 1997, s. 22.
 6 Szerzej na temat poszczególnych cech wynagrodzenia za pracę por. M. Nowak, Wynagrodzenie za 
pracę, Warszawa 2014, s. 16‒21.
 7 M. Wujczyk, Wybrane prawa pracownicze w Konstytucji RP – ocena art. 65 i art. 66 Konstytucji 
w dekadę jej uchwalenia, [w:] K. Górka, T. Litwin (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Próba 
oceny i podsumowania z perspektywy dziesięciolecia stosowania, Kraków 2008, s. 129.



259

Godne a minimalne wynagrodzenie – uwagi na tle Konstytucji RP oraz standardów prawa...

obowiązek określenia minimalnej wysokości, wynagrodzenia za pracę lub sposobu usta-
lania jego wysokości nie wprowadzono jednak żadnych reguł służących określeniu wy-
sokości wynagrodzenia minimalnego. Przyjęta metoda regulacji konstytucyjnej odbiega 
w tym zakresie od wcześniejszych rozwiązań. Zrezygnowano zwłaszcza z zasady według 
ilości i jakości pracy8. Choć rezygnuje się z tej zasady jako podstawowej dla prawa pracy, 
to jednak ustawodawca pozostawił przepis art. 78 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie 
za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wyko-
nywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględnia-
ło ilość i jakość świadczonej pracy9. Poza gwarancją płacy minimalnej Konstytucja RP 
nie zawiera przepisów określających wysokość wynagrodzenia10. W sposób jednoznacz-
ny podkreśla się jedynie, prawo kobiety i mężczyzny do jednakowego wynagradzania za 
pracę jednakowej wartości.

Przepis art. 65 ust. 4 Konstytucji RP „nie wspomina o prawie do godnego spra-
wiedliwego wynagrodzenia, ani że płaca ma być adekwatna do potrzeb życiowych […], 
albo że wynagrodzenie powinno zapewniać pracownikom i ich rodzinom właściwy 
poziom życia”11. Nawet w przypadku sędziów będących jedyną kategorią zawodową, 
której warunki pracy i wynagrodzenie stanowią przedmiot wyraźnej regulacji konsty-
tucyjnej, a systematyka konstytucji wskazuje, że elementy te wpisane są w konstrukcję 
ustrojowej pozycji sędziów, mającej tworzyć realne, odpowiednie podstawy i gwarancje 
właściwego wypełniania fundamentalnej dla demokratycznego państwa prawnego 
funkcji orzeczniczej12, TK uznaje, że art. 178 ust. 2 konstytucji nie jest źródłem praw 
podmiotowych sędziów. Zdaniem TK, z dniem ogłoszenia właściwych danych przez 
Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku, 
„sędziowie uzyskali ekspektatywę maksymalnie ukształtowaną prawa do wynagrodze-
nia obliczonego od wskazanej w nim kwoty jako podstawy. W tym dniu możliwe jest 
bowiem dokładne obliczenie wysokości wynagrodzenia, które każdy z sędziów powinien 
otrzymać po 1 stycznia kolejnego roku i – poza trwaniem stosunku pracy sędziego – nie 
jest potrzebne żadne działanie ze strony uprawnionego, ani też ze strony podmiotu 
zatrudniającego, aby to prawo zostało nabyte”13, przy czym i w tym przypadku TK 

 8 Por. art. 68 Konstytucji PRL po nowelizacji z 10 lutego 1976 r., który stanowił, że obywatele Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do pracy, to znaczy do zatrudnienia za wynagrodzeniem we-
dług ilości i jakości pracy.
 9 Szerzej por. A.M. Świątkowski, Wykładnia konstytucyjna wynagradzania według ilości i jakości 
pracy, „Palestra” 1987, nr 3‒4 i powołana tam literatura; M. Seweryński, Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, 
regulacja, ustalanie, Warszawa 1981; B. Wagner, Ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy, „Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne” 1996, nr 6.
 10 Por. L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, „Państwo i Prawo” 1997, 
z. 11‒12, s. 209.
 11 J. Oniszczuk, Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005, 
s. 175‒176.
 12 Por. wyrok TK z dnia 4 października 2000 r., P 8/00, OTK 2000, Nr 6, poz. 189 oraz wyrok TK 
z dnia 18 lutego 2004 r., K 12/03, OTK-A 2004, Nr 2, poz. 8.
 13 Komunikat prasowy do wyroku TK z dnia 12 grudnia 2012 r., K 1/12, OTK-A 2012, Nr 11, poz. 134 
dostępny na stronie: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/2419-wynagro-
dzenie-sedziow/ [dostęp: 15.1.2018 r.].

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/2419-wynagrodzenie-sedziow/
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/2419-wynagrodzenie-sedziow/
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dopuszcza możliwość „zamrożenia” wynagrodzeń sędziowskich ze względu na inne 
wartości konstytucyjne14.

Brak odniesienia się przez ustrojodawcę bezpośrednio do kategorii wynagrodze-
nia godziwego nie przeszkodził TK w przyjęciu, że „przepisy konstytucyjne, a w szcze-
gólności art. 65 i art. 2 w części odwołującej się do zasad sprawiedliwości społecznej, 
dają pełną podstawę do uznania zasady sprawiedliwego (godziwego) wynagradzania za 
świadczoną pracę jako założenia o randze konstytucyjnej. Trybunał Konstytucyjny nie 
podziela natomiast poglądu, że sprawiedliwe i godziwe wynagrodzenie wyznaczone jest 
przez wartość pracy, o której decydują prawa rynku. Już sam art. 65 ust. 4 Konstytucji 
zaprzecza takiemu wnioskowi. Niezależnie bowiem od wartości rynkowej praca ma być 
wynagradzana godziwie w takim rozumieniu, iż wystarcza na zaspokojenie pewnych 
uzasadnionych potrzeb życiowych jednostki (minimalnego standardu godnego życia). 
Przepis ten nie jest tylko ‒ jak to ujmuje wnioskodawca – wyjątkiem od zasady swobod-
nego kształtowania treści umów o pracę (i wynikających z nich stosunków pracy), ale 
także konkretyzacją ogólnej zasady sprawiedliwości społecznej”15.

Wykonanie obowiązku określonego w art. 65 ust. 4 Konstytucji RP nastąpiło 
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę16. 
Ustawa w sposób szczegółowy przedstawia sposób określenia wysokości wynagrodzenia 
minimalnego. Zawarto w niej przy tym gwarancję, zgodnie z którą wysokość wynagro-
dzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie 
może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego w trybie tej 
ustawy.

W obszarze prawa międzynarodowego problematyka wynagrodzenia minimalne-
go stanowi domenę działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy (dalej MOP). Już 
w traktacie wersalskim wskazywano na „płacenie pracownikom zarobku, zapewniają-
cego im poziom życia przyzwoitego podług pojęć panujących w danym kraju i w danym 
czasie”17. Odwołanie się jeszcze do treści traktatu wersalskiego jest o tyle ważne, że 
został on następnie przekształcony w odpowiednich częściach w konstytucję MOP. „Za-
gadnienie płacy sprawiedliwej ze względu na potrzeby życiowe pracowników i ich rodzin 
odnosiło się w szczególności do płacy minimalnej. Tej płacy dotyczyło następnie szereg 
konwencji i zaleceń MOP”18.

Szczególne znaczenie dla określenia treści pojęcia wynagrodzenia minimalnego 
mają następujące akty MOP: konwencja nr 9919 wraz z zaleceniem nr 89, konwencja 

 14 Szerzej na temat możliwości czasowego wstrzymania wzrostu wynagrodzeń sędziowskich i jego 
przesłanek por. ibidem.
 15 Wyrok TK z dnia 7 maja 2001 r., K 19/00, OTK 2001, Nr 4, poz. 82.
 16 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847.
 17 Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany 
w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., Dz. U. z 1920 r., Nr 35, poz. 200, s. 259.
 18 J. Wratny, Minimalne wynagrodzenie za pracę – nowe regulacje prawne, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne 2003, nr 6, s. 2.
 19 Konwencja MOP dotycząca metod ustalania płac minimalnych w rolnictwie, przyjęta w Genewie 
dnia 28 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 39, poz. 176).
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nr 13120 oraz zalecenie nr 135. Lektura kolejnych postanowień wskazuje na ewolucję 
przyjmowanych rozwiązań normatywnych, które zmierzały do kształtowania się po-
wszechnych standardów. Można ją ogólnie scharakteryzować jako przejście od funkcji 
zapewnienia przez płacę minimum biologicznego (środek ochrony przeciw płacom 
nadmiernie niskim) do ochrony standardu życia uznanego za odpowiedni (przyzwoity); 
stworzono zatem przesłanki prawne do podnoszenia płacy minimalnej w miarę wzrostu 
dobrobytu społeczeństwa”21. Zauważalny jest również coraz bardziej rozszerzany zakres 
podmiotowy prawa do wynagrodzenia minimalnego gwarantowanego przepisami MOP.

W aktach prawnych MOP zawierano z czasem wskazówki do określenia wyso-
kości wynagrodzenia minimalnego. Jak wyjaśnia się w art. 3 konwencji nr 131, elemen-
ty, które mają być brane pod uwagę przy określaniu poziomu płac minimalnych, jeżeli 
to jest możliwe i właściwe ze względu na praktykę i warunki krajowe, będą obejmowa-
ły potrzeby pracowników i ich rodzin, przy uwzględnieniu ogólnego poziomu płac 
w kraju, kosztów utrzymania, świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i poziomu 
stopy życiowej innych grup społecznych, jak również czynniki natury gospodarczej, 
łącznie z wymaganiami rozwoju gospodarczego, poziomem wydajności pracy, dążeniem 
do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia. Przewidywano również, 
że w odpowiednich przypadkach, biorąc pod uwagę charakter metod ustalania istnie-
jących płac minimalnych, zostaną też podjęte kroki w celu umożliwienia bezpośrednie-
go udziału w ich stosowaniu nie tylko przedstawicieli organizacji zainteresowanych 
pracodawców i pracowników, a w razie braku takich organizacji przedstawicieli zain-
teresowanych pracodawców i pracowników na zasadzie równości, a także osób uznanych 
za kompetentne do reprezentowania ogólnych interesów kraju i mianowanych po kon-
sultacji z organizacjami reprezentującymi zainteresowanych pracodawców i pracowni-
ków, jeżeli takie organizacje istnieją i jeżeli taka konsultacja jest zgodna z krajowym 
ustawodawstwem lub praktyką. Co istotne, dostrzeżono również konieczność uaktual-
niania od czasu do czasu stawek płac, w celu uwzględnienia zmian kosztów utrzymania 
i innych warunków ekonomicznych. Uznano, że w tym celu można dokonywać prze-
glądu stawek płac minimalnych z punktu widzenia kosztów utrzymania i innych wa-
runków ekonomicznych bądź w regularnych odstępach czasu, bądź, gdy taki przegląd 
zostanie uznany za pożądany, w świetle zmian wskaźników kosztów utrzymania (pkt 11 
i 12 zalecenia nr 135).

3. Pojęcie wynagrodzenia godnego

Do polskiego krajowego porządku prawnego pojęcie godnego wynagrodzenia 
wprowadzono w 1996 r. wraz z nowelizacją art. 13 k.p. W obecnym jego brzmieniu 
stwierdza się, że pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki 
realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz politykę państwa w dziedzinie 

 20 Konwencja MOP dotycząca płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających 
się, nieratyfikowana przez RP.
 21 J. Wratny, op. cit., s. 3.
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płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepisem 
tym ustawodawca ustanawia prawo do godziwego wynagrodzenia podstawową zasadą 
prawa pracy, nie podejmując jednak próby określenia treści pojęcia godziwości wynagro-
dzenia. W rozumieniu języka naturalnego pojęciu „godziwy” przypisuje się znaczenie 
„odpowiedni, właściwy, słuszny, dozwolony, rzetelny, uczciwy”22. Słusznie przyjmuje 
przy tym A. Sobczyk, który wyjaśniając pojęcie „godziwego wynagrodzenia”, za nie-
zbędne uznaje uwzględnienie norm prawa międzynarodowego23.

Ustalenie treści pojęcia „wynagrodzenie godziwe” przez pryzmat norm prawa 
międzynarodowego wymaga odniesienia się bezwzględnie do treści Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych ONZ (dalej MPPGSK). Pomocne są również postanowienia 
Europejskiej Karty Społecznej (dalej EKS), której RP nie ratyfikowała jednak w całości. 
Nie można także zapominać o licznych regulacjach MOP z tego obszaru.

Powszechna deklaracja stanowi, że każdy pracujący ma prawo do odpowiednie-
go i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję 
odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami 
pomocy społecznej. Brzmienie tej deklaracji wskazuje zatem, że wynagrodzenie nie 
może być jakiekolwiek. Aby można było uznać wynagrodzenie za godne w świetle 
art. 23 powszechnej deklaracji musi stanowić wynik realizacji (osiągania) minimalnych 
standardów.

W art. 7 lit. a MPPGSK wskazuje się na prawo każdego do korzystania ze sprawie-
dliwych i korzystnych warunków pracy, obejmujących w szczególności wynagrodzenie 
zapewniające wszystkim pracującym jako minimum godziwy zarobek i równe wynagro-
dzenie za pracę o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy. W szczególności należy 
zagwarantować kobietom warunki pracy nie gorsze od tych, z jakich korzystają mężczyź-
ni, oraz równą płacę za równą pracę. W myśl MPPGSK wynagrodzenie zapewniać po-
winno wszystkim pracującym jako minimum zadowalające (przyzwoite) warunki życia 
dla nich samych i ich rodzin zgodnie z postanowieniami paktu. Dlatego też słusznie 
wskazuje się, że na gruncie MPPGSK „dla uznania słuszności wynagrodzenia niezbędna 
jest jego zdolność do zapewnienia pracownikowi i członkom jego rodziny możliwości 
swobodnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, do których twórcy Paktu 
zaliczają wyżywienie, odzież i mieszkanie, pozwalających na zachowanie minimum 
godności”24. Wykładnia wynagrodzenia godziwego na gruncie MPPGSK wymaga uwzględ-
nienia również prawa do stałego polepszania swych warunków bytowych. Nie można 
zatem odnosić się w tym zakresie do kryterium minimum egzystencji, któremu przypisać 
należy znaczenie równoznaczne z zapewnieniem przeżycia biologicznego. Wymóg 

 22 Słownik języka polskiego. Tom pierwszy A-K, pod red. H. Szkiłądź, S. Bik, B. Pakosz, C. Szkiłądź, 
Warszawa 1981, s. 675.
 23 Por. A. Sobczyk, [w:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 51 oraz 
Z. Góral, O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011, s. 175.
 24 M. Nowak, Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Regulacja prawna i treść, Łódź 2007, 
s. 26.
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przyzwoitego utrzymania nie może być ograniczony tylko do zapewnienia minimum 
przeżycia biologicznego25.

MPPGSK nie wymaga od sygnatariuszy natychmiastowej bezwzględnej realizacji 
prawa do godnego wynagrodzenia poprzez jego urzeczywistnienie. Pamiętać bowiem 
należy, że państwo ma jedynie niezwłocznie podjąć działania i wykorzystywać posiadane 
środki (możliwości) w celu realizacji prawa do godnego wynagrodzenia. „Progresywny 
charakter praw zawartych w omawianym Pakcie […] nie zwalnia jednak państwa od obo-
wiązku ich respektowania, pozwala jedynie doprecyzować zakres przyjętych na siebie 
zobowiązań do możliwości istniejących w ramach danej sytuacji społeczno-gospodarczej”26.

W EKS zawarto dwukrotnie odniesienie się do godziwego wynagrodzenia. I tak, 
w części I punkt 4 stanowi, że wszyscy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wy-
nagrodzenia, wystarczającego dla zapewnienia im, jak i ich rodzinom, godziwego po-
ziomu życia. Natomiast w części II EKS w art. 4 stwierdza się, że w celu zapewnienia 
skutecznego wykonywania prawa do godziwego wynagrodzenia państwa zobowiązują 
się, po pierwsze, uznać prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które zapewni 
im i ich rodzinom przyzwoity poziom życia, po drugie, uznać prawo pracowników do 
zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem 
wyjątków w wypadkach szczególnych, po trzecie, uznać prawo mężczyzn i kobiet do 
jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, po czwarte, uznać prawo 
wszystkich pracowników do rozsądnego okresu wypowiedzenia w razie rozwiązania 
stosunku pracy i, po piąte, zezwolić na potrącenia z wynagrodzenia tylko na warunkach 
i w granicach przewidzianych w ustawodawstwie krajowym lub określonych w układach 
zbiorowych albo w orzeczeniach arbitrażowych. Nadto podkreśla się, że wykonywanie 
tych praw powinno być zapewnione w drodze bądź swobodnie zawartych układów 
zbiorowych pracy, bądź w drodze prawnie określonych mechanizmów ustalania wyna-
grodzeń, bądź za pomocą innych środków, odpowiednich do warunków krajowych.

Prawo do godziwego wynagrodzenia określone w art. 4 części II EKS, którego 
zasadniczym elementem uczyniono prawo każdego „pracującego do takiego wynagro-
dzenia, które zapewni jemu i jego rodzinie właściwy poziom życia, zrelatywizowany do 
ogólnego (przeciętnego) poziomu życia w danym kraju”27 jest podobne do wyrażonej 
w katolickiej nauce Kościoła koncepcji płacy słusznej i sprawiedliwej. Opiera się ona na 
zasadzie finalnej i zasadzie kauzalnej. W myśl pierwszej z nich wynagrodzenie wystar-
czać powinno na zaspokojenie podstawowych potrzeb pracującego oraz służyć jego 
rozwojowi. Natomiast zasada kauzalna wyraża związek pomiędzy jakością i ilością 
pracy świadczonej przez pracownika a wysokością wynagrodzenia28.

 25 Por. M. Matey, Prawo do wynagrodzenia za pracę oraz właściwych warunków pracy, [w:] R. Wie-
ruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991, s. 787.
 26 M. Nowak, Prawo do godziwego wynagrodzenia…, s. 29. Por. także Z. Resich, Międzynarodowa 
ochrona praw człowieka, Warszawa 1981, s. 48‒49.
 27 T. Liszcz, Praca nie jest towarem, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G”, 
Lublin 2015, s. 117.
 28 Por. L. Dyczewski, Słuszna i sprawiedliwa płaca w katolickiej nauce społecznej, „Polityka Społecz-
na” 1994, nr 2, s. 8.
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Co charakterystyczne, zarówno MPPGSK, jak i EKS odnoszą się w swej treści do 
przyzwoitego (odpowiedniego, zadowalającego) poziomu życia przy wyjaśnianiu wyna-
grodzenia godnego. Posługiwanie się analogicznymi rozwiązaniami normatywnymi 
w różnych aktach prawa międzynarodowego pozwala przyjąć tezę, że „trudno oczekiwać, 
aby jednobrzmiącym lub podobnym sformułowaniom nadawano odmienne znaczenie 
tylko dlatego, że figurują w różnych aktach międzynarodowych”29. Choć obecne są 
w literaturze głosy wskazujące, że treści przepisów jednych aktów prawa międzynaro-
dowego nie należy wykładać poprzez rozumienie przyjęte na gruncie innego aktu prawa 
międzynarodowego, to jednak uczestnictwo państw w uniwersalnych i regionalnych 
systemach ochrony praw człowieka (tu praw pracowniczych), opartych na tych samych 
założeniach aksjologicznych, pozwala na proponowany przez A. Michalską zabieg. 
Przyjęcie powyższej reguły sprzyja koherencji systemu prawa, a przez to poprawie 
gwarancji i realizacji praw człowieka.

4. Relacja między godnym a minimalnym wynagrodzeniem

Dostrzeżenie zakresu relacji zachodzących pomiędzy wynagrodzeniem godnym 
i wynagrodzeniem minimalnym wymaga odpowiedzi na pytanie o to, jakie składniki 
zaliczać należy do płacy godziwej oraz jaka wysokość wynagrodzenia pozwala uznać 
je za godziwe. Nie wydaje się zatem zasadne uproszczenie sprowadzające wynagrodze-
nie godziwe tylko do płacy będącej świadczeniem wzajemnym za świadczoną pracę. 
Rację ma S. Borkowska, która twierdzi, że „płaca godziwa […] nie jest jednoznaczna 
z ogólnokrajową płacą najniższą w rozumieniu polskiego prawa pracy, lecz jest katego-
rią dochodu i to nie normatywnego, lecz faktycznego”30.

Uczynienie z zasady prawa pracownika do godziwego wynagrodzenia podstawo-
wej zasady prawa pracy nie spowodowało nadania jej na tyle jednoznacznego (jasnego) 
znaczenia, które stwarzałoby możliwość kreowania przez pracowników konkretnych 
roszczeń względem pracodawcy. Wyrażona w art. 13 k.p. norma „nie jest […] jednak 
również tylko deklaracją polityczną, za którą nie kryje się żadna treść prawna. Przepis 
art. 13 k.p. uznaje prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia jako jedno z ekono-
micznych i społecznych praw człowieka”31, a jego istnienie implikuje określone obowiąz-
ki państwa względem jednostki. Pamiętać należy, że warunki realizacji prawa do wyna-
grodzenia godziwego określać mają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa 
w dziedzinie płac. Ocena wynagrodzenia z perspektywy jego godziwości nie może 
odbywać się li tylko przez pryzmat wynagrodzenia minimalnego, choć temu ustawo-
dawca przypisuje rolę zasadniczą.

 29 A. Michalska, Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, War-
szawa 1976, s. 263.
 30 Z. Jacukowicz, Rozważania o płacy godziwej, „Praca Społeczna” 1994, nr 1, s. 2.
 31 J. Skoczyński, Prawo do godziwego wynagrodzenia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, 
nr 4, s. 14.
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Istota płacy minimalnej związana jest z ochroną pracownika i jego rodziny przed 
ubóstwem. Jak już wskazano, ustawodawca w art. 13 k.p. „przypisuje płacy najniższej 
wiodącą rolę w realizacji prawa do wynagrodzenia godziwego”32. Płaca minimalna zatem 
powinna być odnoszona do poziomu kosztów utrzymania. „Płaca za rzetelnie wykony-
waną pracę, nawet jeżeli ta ostatnia jest prosta, niewymagająca szczególnych kwalifika-
cji, powinna wystarczyć na skromne utrzymanie rodziny, czyli godne życie”33. Należy 
zatem stwierdzić, że płaca minimalna stanowi instrument realizacji idei wynagrodzenia 
godziwego.

Jeżeli zatem przyjąć, że wynagrodzenie jest jednym ze środków realizacji prawa 
do wynagrodzenia minimalnego, to ustawodawca może korzystać z innych rozwiązań 
normatywnych służących urzeczywistnieniu tego prawa. Wyjaśnienie sposobów gwa-
rantowania prawa do wynagrodzenie godziwego łatwo zdekodować można z treści art. 4 
EKS. Oprócz wynagrodzenia minimalnego pośród gwarancji tego prawa wskazać nale-
ży także prawo do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości bez 
względu na płeć pracownika. W RP prawo to znajduje zakotwiczenie już w Konstytucji 
RP i jest potwierdzone w przepisie art. 183c k.p. Ponadto zapewnienie wynagrodzenia 
godziwego wymaga odpowiedniego ukształtowania przepisów o rozwiązywaniu umów 
stanowiących podstawę zatrudnienia. Nie można przecież nie zauważyć, że brak rozsąd-
nego okresu wypowiedzenia w razie zwolnienia z pracy narusza prawo pracownika do 
godnego wynagrodzenia, a to z uwagi na niebezpieczeństwo pozostawania bez pracy 
oraz środków niezbędnych dla utrzymania siebie i swojej rodziny z dnia na dzień34. 
Realna możliwość osiągania wynagrodzenia godziwego wymaga wprowadzenia mecha-
nizmów zakazujących przekraczania określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego potrąceń z wynagrodzenia. Nie tylko samo ustanowienie płacy mini-
malnej jest w tym obszarze wystarczającym środkiem. W związku z sytuacją material-
ną zatrudnionych oraz ich stosunkami gospodarczymi z innymi podmiotami może dojść 
do sytuacji, w których wierzyciel będzie chcieć realizować swoje roszczenia w całości 
od razu. I choć w takiej sytuacji wierzyciel jest podmiotem uprawnionym, to jednak nie 
można zapominać o funkcji realizowanej przez wynagrodzenie. W razie uzyskiwania 
przez pracownika wynagrodzenia na poziomie minimalnym czy też w niewielkim stop-
niu je przekraczającego, realizacja w pełni roszczeń wierzyciela zagraża zachowaniu 
godności przez pracownika i jego rodzinę z uwagi na niebezpieczeństwo faktycznej 
utraty wynagrodzenia.

Obok zalecanych w EKS form realizacji prawa do wynagrodzenia godziwego nie 
można wykluczać ustanawiana przez państwa dalszych gwarancji tego prawa. Służyć 
temu mogą odpowiednio ukształtowane przepisy prawa podatkowego. Nie ograniczają się 
one tylko do unormowań z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskazać 
wypada także na preferencyjne stawki podatku VAT na towary i usługi związane z co-
dziennym życiem rodziny (np. na artykuły dziecięce), które nie znajdują odzwierciedlenia 

 32 S. Borkowska, Płaca minimalna a ograniczenie ubóstwa, „Praca Społeczna” 1999, nr 10, s. 16.
 33 J. Meller, Płaca godziwa i jej determinanty, „Polityka Społeczna” 1994, nr 1, s. 3.
 34 Por. stanowisko A.M. Świątkowskiego w zakresie interpretacji pojęcia „godziwe wynagrodzenie” 
na gruncie art. 4 EKS – A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 76‒77.
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w uzyskiwanym z pracy wynagrodzeniu, ale obniżeniu kosztów życia, przyczyniając się 
w ten sposób do określenia otrzymanego wynagrodzenia jako godziwego.

5. Wynagrodzenie osób pozostających w niepracowniczych 
stosunkach zatrudnienia

Rozważyć jednak należy, czy wynagrodzenie, o którym ustrojodawca mówi w prze-
pisie art. 65 ust. 4 Konstytucji RP, ma być odnoszone wyłącznie do pracowników sensu 
stricto, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie można wszak nie 
dostrzegać szerokiej grupy osób świadczących pracę w ramach innego niż pracowniczy 
stosunku prawnego. Większość przedstawicieli doktryny i orzecznictwo przyjmują nie-
właściwe założenie, że przywołany wzorzec konstytucyjny uznać należy za gwarancję 
praw osób świadczących pracę w ramach stosunku pracy35. Dyferencjacja taka nie znaj-
duje żadnego uzasadnienia. Niestety jako ugruntowaną w systemie polskiego prawa ‒ 
mimo podejmowanych wysiłków ‒ trudno ją wyplenić36. Dlatego też pozytywnie należy 
odnieść się do nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę37. Ustawo-
dawca wprowadził do polskiego porządku prawnego instytucję minimalnej stawki go-
dzinnej, przesądzając że płaca minimalna nie jest kategorią normatywną charaktery-
styczną wyłącznie dla stosunku pracy i obowiązkowo zapewnianą tylko pracownikom 
sensu stricto.

Jak słusznie wskazują B. Banaszak i A. Sobczyk, trzeba bowiem pamiętać, że 
„skoro Konstytucja nie formułuje żadnych wytycznych określających samo pojęcie pra-
cy podlegającej minimalnemu wynagrodzeniu, należy przyjąć, wbrew powszechnemu 
stanowisku nauki prawa […] aprobowanemu zresztą przez ustawodawcę […] i TK […], 
że chodzi tu nie tylko o wynagrodzenie przysługujące pracownikowi sensu stricto […], 
ale także wynagrodzenie osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych”38. 
Odmienny pogląd wątpliwy jest z perspektywy zasady równości. „Wypada sobie zadać 
pytanie, jakaż to cecha uzasadniać miałaby odmienne traktowanie pracowników sensu 
stricto od innych osób świadczących pracę za wynagrodzeniem”39. Istotny w tym obsza-
rze jest pogląd TK, zgodnie z którym „zasadnicze znaczenie w odniesieniu do zasady 
równości ma ustalenie danej cechy istotnej (relewantnej) charakteryzującej daną osobę 
(grupę osób). Przesądza ona o uznaniu porównywalnych podmiotów za podobne lub 
znajdujące się w porównywalnej (podobnej) sytuacji. Wybór danej cechy relewantnej 
jest wyborem aksjologicznym, jednakże powinien być dokonany w oparciu o racjonalne 

 35 Por. L. Florek, Konstytucyjne gwarancje…, s. 208‒209 oraz wyrok TK z dnia 10 stycznia 2005 r., 
K 31/03, OTK-A 2005, Nr 1, poz. 1.
 36 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 397.
 37 Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265).
 38 B. Banaszak, op. cit., s. 397.
 39 P. Kapusta, Ku prawu zatrudnienia, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Ochrona praw człowieka 
w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-praktyka, Toruń 2017, s. 279.
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i zobiektywizowane kryteria”40. Na gruncie przepisów art. 33 ust. 2, art. 65 ust. 4 czy 
też art. 67 w pracy chodzi o uzyskiwanie wynagrodzenia (dochodu) niezbędnego do 
utrzymania siebie i rodziny. Podstawa prawa świadczenia pracy pozostaje bez znaczenia, 
w szczególności że jak zauważa się w orzecznictwie SN, „zatrudnienie nie musi mieć 
charakteru pracowniczego. Praca może być świadczona także na podstawie umów cy-
wilnoprawnych”41.

Co istotne, z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę z 22 lipca 2016 r. wprowadzająca do polskiego systemu 
prawa pojęcie minimalnej stawki godzinowej. Pod pojęciem tym rozumie się minimalną 
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, 
przysługującą przyjmującemu zlecenia lub świadczącemu usługi. W ten też sposób 
ustawodawca zerwał z błędną praktyką identyfikowania podmiotów uprawnionych 
z art. 65 ust. 4 Konstytucji RP li tylko z pracownikami.

Analogiczną ocenę odnosić należy do realizacji zasady prawa do wynagrodzenia 
godziwego. Jej zawarcie w Kodeksie pracy jest ograniczające względem osób świadczą-
cych pracę w niepracowniczych formach. Nie oznacza to jednak, że zasada godziwego 
wynagrodzenia nie obowiązuje względem tej kategorii zatrudnionych. Wręcz przeciwnie, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że jej źródło znajduje się w aktach prawa międzynarodo-
wego. Mając na uwadze aktualnie prowadzone prace nad nowym kodeksem indywidu-
alnego prawa pracy, który swoim zakresem podmiotowym ma objąć nie tylko pracow-
ników sensu stricto, pozytywnie należałoby ocenić rozwiązanie służące gwarantowaniu 
zasady prawa do godziwego zatrudnienia wszystkim zatrudnionym.

6. Podsumowanie

Gwarantowanie przez państwo prawa do wynagrodzenia godziwego nie jest jed-
noznaczne z wymogiem wypłacania wynagrodzenia w określonej wysokości. Niemoż-
liwe jest z resztą określenie jednej wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do wszyst-
kich państw, ale wymaga odniesienia się każdorazowo do sytuacji społecznej 
i ekonomicznej danego kraju. Nie można jednak zaprzeczyć, że kluczową rolę odgrywa 
w zakresie gwarantowania prawa do wynagrodzenia godziwego wynagrodzenie mini-
malne. To jemu również polski ustawodawca przypisuje prymarną rolę w realizacji 
podstawowej zasady prawa pracy wyrażonej w art. 13 k.p.

Przyjąć zatem należy, że wynagrodzenie minimalne jest tylko jednym ze środków 
(form) realizacji prawa do wynagrodzenia godziwego. To od ustawodawcy zależy, jakie 
jeszcze gwarancje ustanowi w celu zapewnienia wynagrodzenia godziwego. Tylko wła-
ściwe dopasowanie poszczególnych instytucji polityki społecznej pozwala na ocenę, czy 
państwo wywiązuje się ze swojego obowiązku zapewniania wynagrodzenia godziwego.

Rzeczywista gwarancja zapewnienia wynagrodzenia godziwego wymaga także 
prawidłowego odkodowania jego zakresu podmiotowego. Nie można wszak twierdzić, 

 40 Wyrok TK z dnia 2 października 2012 r., K 27/11, OTK-A 2012, Nr 9, poz. 102.
 41 Wyrok SN z dnia 9 grudnia 1999 r., I PKN 432/99, OSNP 2001, Nr 9, poz. 310.
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że prawo to przysługuje wyłącznie pracownikom sensu stricto. Brak jest bowiem cechy 
relewantnej, która uzasadnia różne traktowanie w tym zakresie osób świadczących pra-
cę w pracowniczych i niepracowniczych formach zatrudnienia. Z tego też względu 
kierunek zmian podjęty przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy należy ocenić jako 
pozytywny, służący zapewnieniu pełniejszej realizacji prawa do godziwego wynagro-
dzenia względem aktualnych rozwiązań normatywnych. Objęty kierunek przewidujący 
uczynienie z kodeksu indywidualnego prawa pracy kodeksu zatrudnienia służy urzeczy-
wistnieniu wartości wyrażonych przez ustrojodawcę w Konstytucji RP z 1997 r.
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Gwarancja prawa do opieki dyplomatycznej 
i konsularnej jako element instytucji  

obywatelstwa Unii Europejskiej 

1. Wprowadzenie

Ochrona dyplomatyczna i konsularna ma charakter wyjątkowy. Jest instytucją 
pozwalającą zabezpieczyć interesy prawne jednostki, częstokroć w okolicznościach 
skrajnych, związanych z przebywaniem tej osoby poza granicami macierzystego kraju 
i poddanej jurysdykcji obcego państwa. Unijne traktaty poszerzyły zakres tej ochrony 
i zobowiązują państwa członkowskie oraz służby dyplomatyczne samej UE do objęcia 
opieką obywateli innych państw unijnych. Dzieje się to w przypadku, gdy państwa te nie 
mają na terytorium państwa trzeciego swoich umocowanych przedstawicieli. Uprawnie-
nie przewidziane w prawie pierwotnym stanowi przy tym jedną z najistotniejszych 
części składowych instytucji obywatelstwa UE.

Niniejsze skrótowe opracowanie jest jedynie próbą zaznaczenia kilku problemów 
związanych z obowiązywaniem prawa do opieki świadczonej przez służby zagraniczne 
państw członkowskich UE i jednocześnie bezpośrednio powiązanego z instytucją unij-
nego obywatelstwa. Analizie poddano również cechy szczególne, jakie można odnaleźć 
w tym szczególnym traktatowym uprawnieniu. Rozważania obejmują także refleksje 
dotyczące efektywności jego wykonywania, a także – pierwotnego i niezastępowalnego 
przez traktaty – obowiązku macierzystego państwa do upominania się o interesy osób 
związanych z nim relacją obywatelską.

2. Opieka dyplomatyczna i konsularna poza granicami UE w unij-
nym obrocie prawnym

Instytucja obywatelstwa UE została wprowadzona do porządku prawnego w związ-
ku z wejściem w życie traktatu z Maastricht. Stworzyło to nową jakość w sferze insty-
tucjonalnego funkcjonowania samej UE, ale przede wszystkim doprowadziło do wyra-
zistego upodmiotowienia obywateli państw członkowskich w unijnym systemie prawnym, 
co dodatkowo nabiera wymiaru symbolicznego1. Na mocy traktatu takie osoby stały się 

 1 O wymiarze symbolicznym wspomina: K. Lechowicz, Opieka dyplomatyczna i konsularna jako europej-
skie prawo obywatelskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza 2013, nr 3, s. 210.
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podmiotami praw przewidzianych w jego postanowieniach, co przestało wynikać wy-
łącznie z faktu, że mieli oni obywatelstwo narodowe któregoś z państw członkowskich, 
ale znalazło swoje umocowanie w fakcie nadania im obywatelstwa unijnego2. Oczywiście 
obie kategorie obywatelstw są ze sobą bezpośrednio powiązane, nawet do tego stopnia, 
że utrata obywatelstwa narodowego skutkuje wygaśnięciem obywatelstwa unijnego, 
niemniej jednak to ostatnie „przenosi” sytuację prawną jednostki na poziom ponadna-
rodowy, nadając obywatelowi szereg uprawnień, które ze względu na ich naturę nie 
mogłyby być wykonywane wyłącznie w krajowym porządku prawnym. Oczywiście 
obecna konstrukcja obywatelstwa unijnego jest daleka od stworzenia autonomicznego 
systemu prawnego, mającego przyznawać obywatelom UE wiele niezależnych uprawnień, 
stroniąc tym samym od reżimu nabywania i utraty obywatelstwa krajowego3, niemniej 
jednak stanowi istotny wkład w pogłębianie się procesu unifikacji narodowych porząd-
ków prawnych. Dynamika tych procesów, połączona z egzekwowanym zastrzeżeniem 
na rzecz organów UE prawem kontroli nabywania i utraty statusu obywatelstwa naro-
dowego, może opisaną zależność jeszcze pogłębić4.

We wspomnianym dotychczas kontekście szczególnie interesujące zdaje się być 
przysługujące obywatelom UE, prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej, które 
zaistniało w unijnym porządku prawnym równolegle z pojawieniem się w przepisach 
prawa samej instytucji obywatelstwa unijnego. Jego wprowadzenie podyktowane było 
koniecznością zagwarantowania unijnym obywatelom należytego stopnia ochrony poza 
granicami samej UE w przypadku, gdy ich macierzyste służby zagraniczne nie dyspo-
nowały w kraju trzecim swoją placówką, a tym samym umocowanym aparatem urzęd-
niczym, który byłby – zdolny na gruncie prawa międzynarodowego – do zabezpieczenia 
interesów swojego obywatela. Przewidziane w traktacie uprawnienie może być prima 
facie uznane za próbę budowy autonomicznej pozycji obywatela UE w sposób niezależ-
ny wobec – lub nawet przeciwko – pozycji gwarantowanej w przepisach krajowego po-
rządku prawnego. Przemawiać za tym może przede wszystkim posłużenie się przez 
traktat pojęciem „obywatelstwa”, a więc instytucją pierwotnie głęboko powiązaną z pań-
stwem narodowym i z niego de facto się wywodzącej. Również fakt, że ochronę na rzecz 
obywatela państwa pochodzenia ma wykonywać inne państwo lub organ unijny, zdaje 
się bardzo głęboko ingerować w samą istotę obywatelstwa, tradycyjnie ujmowanego 
przez pryzmat więzi istniejącej pomiędzy jednostką i jej macierzystym państwem5, w tym 
prawem tego ostatniego – potwierdzonym na gruncie prawa międzynarodowego – do 
podejmowania się ochrony jej interesów poza granicami tego państwa. Lektura posta-
nowień traktatu zdaje się przy tym prowadzić do wniosku, że prawo do opieki, zastrze-
żonej na rzecz obywatela UE, pełni przede wszystkim rolę gwarancyjną, umożliwiając 

 2 E. Meehan, Citizenship And The European Community, “The Political Quarterly” 1993, Tom 64, 
Nr 2, s. 172‒176.
 3 W. Ramus, Instytucje prawa o obywatelstwie polskim, Warszawa 1980, s. 213‒282.
 4 S. Mantu, E. Guild, Acts of citizenship deprivation: ruptures between citizen and states, [w:] 
E.F. Isin, M. Keynes, M. Saward (ed.), Enacting European Citizenship, Cambridge 2013, s. 111‒131.
 5 M. Banaś, A. Krzywonos, Prawo do obywatelstwa, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa 
i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 158‒164.
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zwiększenie stopnia ochrony praw podmiotowych jednostki. Cechy szczególne tej insty-
tucji, przedstawione w kolejnym punkcie niniejszego opracowania, zdają się wyraźnie 
wskazywać, że ze względu na swój gwarancyjny, subsydiarny i ograniczony terytorialnie 
charakter, nie narusza ona uprawnień poszczególnych państw członkowskich do spra-
wowania jurysdykcji nad wywodzącymi się z nich obywatelami, a jedynie umożliwia 
podjęcie czynności ochronnych na terytorium państwa trzeciego i to wyłącznie tam, 
gdzie państwo pochodzenia nie ma swoich umocowanych przedstawicieli dyplomatycz-
nych lub konsularnych.

Regulacja omawianego przepisu jest skromna – art. 23 Traktatu o Funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej6 stanowi, że „Każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa 
trzeciego, gdzie Państwo Członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego 
przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych 
Państw Członkowskich na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa. Pań-
stwa Członkowskie przyjmują niezbędne przepisy i podejmują rokowania międzynaro-
dowe wymagane do zapewnienia tej ochrony. Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną 
procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć 
dyrektywy ustanawiające środki w zakresie koordynacji i współpracy niezbędne dla 
ułatwienia tej ochrony”. Istotna zmiana o charakterze merytorycznym wiąże się z wej-
ściem w życie traktatu z Lizbony, który przewiduje, że kwestia zapewnienia opieki nad 
obywatelem UE na terytorium państwa trzeciego pozostaje domeną nie tylko państw 
członkowskich, ale także pozostaje sferą działalności przedstawicielstw (delegatur) UE, 
które swoją jurysdykcją obejmują państwa trzecie (por. art. 35 Traktatu o Unii Europej-
skiej7). Warto również wskazać, że tożsame uprawnienie zostało zagwarantowane 
w treści Karty praw podstawowych UE8, której art. 46 został ulokowany wśród pozo-
stałych „praw obywatelskich”.

W swej warstwie normatywnej przywołane przepisy traktatów wydają się być 
dość czytelne. Wyraźnie wskazują, że podmiotem tego prawa może być wyłącznie oby-
watel UE, któremu przyznane jest prawo do ochrony jego praw na terytorium państwa 
trzeciego. Możliwość pomocy obywatelowi UE aktualizuje się zaś dopiero w sytuacji, 
gdy państwo jego pochodzenia nie posiada na terytorium państwa trzeciego odpowiednio 
umocowanych przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych. Do udzielenia takiej 
pomocy traktat zobowiązuje pozostałe państwa członkowskie, które na terytorium pań-
stwa trzeciego mają swoich akredytowanych przedstawicieli. To samo dotyczy aktyw-
ności służby zagranicznej UE. Omawiany przepis staje się już nieco bardziej wymaga-
jący w sferze jego interpretacji, gdy zwróci się uwagę na przedmiot owej ochrony, jaka 
ma być wyświadczona na rzecz obywatela UE. Obejmuje ona czynności mieszczące się 
w zakresie sfery dyplomatycznej i konsularnej. Oba pojęcia, również w doktrynie prawa 
międzynarodowego, mają co najmniej dyskursywny charakter, trudno zatem ustalić, jaki 

 6 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. z 2012 r. C 326/49).
 7 Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. z 2012 r. C 326/13).
 8 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. z 2012 r. C 326/391).



272

Krzysztof Kozłowski

jest rzeczywisty zakres uprawnienia9. Co prawda sam traktat zobowiązuje państwa 
członkowskie UE do podjęcia z państwami trzecimi negocjacji w celu nadania upraw-
nieniu stosownego poziomu efektywności, to jednak decydujące znaczenie zdaje się mieć 
dopiero dyrektywa koordynacyjna, która powinna ujednolicić czynności podejmowane 
w tym celu. Dotychczas nie została ona jednak wydana. W wymiarze merytorycznym 
pozostaje w mocy jedynie „Decyzja przedstawicieli rządów zebranych w Radzie”10. 
Skromny zakres czynności określonych w tej decyzji, które dodatkowo mają wyłącznie 
cechy usług konsularnych, a nie opieki o charakterze dyplomatycznym, skutkuje tym, 
że postanowienia traktatu nie są w pełni wykonywane. Zestawienie prawa pierwotnego 
i wtórnego w omawianej materii wskazuje na istotną dysproporcję pomiędzy ogólnymi 
unormowaniami traktatowymi a brakiem przepisów je wykonujących. Tym samym 
omawiane prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej zdaje się być w fazie dalece 
jeszcze początkującej.

3. Cechy charakterystyczne obywatelskiego prawa do opieki 
poza granicami UE

Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej zagwarantowane obywatelom UE 
jest, co było już zauważone, uprawnieniem o charakterze traktatowym, które dodatkowo 
zostało potwierdzone w postanowieniach Karty praw podstawowych UE. Przyznanie 
tego prawa ma zatem dużo silniejsze umocowanie, bo wynikające z traktatów, aniżeli 
sfera uprawnień przewidzianych w szeroko rozpowszechnionym prawie wtórnym. Ukształ-
towanie pola regulacji na tym poziomie może być odczytane jako pewna intencja ze 
strony prawodawców traktatowych, polegająca na chęci unaocznienia oraz wzmocnienia 
więzi jednostek (obywateli z UE) z samą UE (jej organami). Tym samym może być 
definiowane z perspektywy instytucji budującej „tożsamość europejską” w miejsce do-
tychczas dominującej „tożsamości narodowej”. Oczywiście takie ustrojowe ujęcie, bliskie 
wręcz próbie zastąpienia obywatelstwa pierwotnego (narodowego) i wynikających z nie-
go uprawnień przez obywatelstwo unijne i zespół przewidzianych przez nie praw i obo-
wiązków, jest zarazem źródłem słabości samego uprawnienia. Świadczy o tym już sam 
fakt, że państwa członkowskie nie zdecydowały się na przyjęcie odpowiedniej dyrekty-
wy koordynacyjnej. Ostrożność państw narodowych może być w tym przypadku mani-
festem niezgody na ingerencję w tradycyjnie rozumiane atrybuty państwa, jakimi są 
zwłaszcza kwestie obywatelstwa, jurysdykcji państwowej oraz wykonywania uprawnień 
władczych na poziomie międzynarodowym.

Charakterystyka omawianego uprawnienia wymaga wyraźnego wskazania, że 
cechuje je prima facie przymiot prawa gwarancyjnego. W ogólnym ujęciu przydaje ono 

 9 A. Kremer, Opieka dyplomatyczna i konsularna nad turystą – wybrane aspekty, [w:] P. Cybula, 
J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka 
– Kraków 2008, s. 293.
 10 Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich spotykających się w ramach Rady UE z dnia 
19 grudnia 1995 r. (95/553/WE) dotycząca ochrony obywateli Unii Europejskiej przez przedstawicielstwa 
dyplomatyczne i konsularne (Dz. Urz. z 1995 r., L 314/73).
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określonego uprawnienia – do bycia chronionym poza granicami UE przez organy któ-
regoś z państw członkowskich lub służby samej Unii11. Z drugiej jednak strony trudno 
byłoby powoływać się na roszczenie obywatela UE o udzielenie takiej ochrony. Zasad-
niczo wypływa to z trzech okoliczności. Po pierwsze, treść samego prawa – na gruncie 
traktatowym – jest bardzo ogólna, co wynika chociażby z faktu odwołania się do nie-
ostrych pojęć „ochrony dyplomatycznej i konsularnej”12, które bez wydania aktu precy-
zującego, nawet na gruncie regulacji międzynarodowych, są trudne do jednoznacznego 
odczytania13. Po drugie, w sytuacji konieczności udzielania pomocy trudno wskazać, 
które z państw członkowskich, mających na terytorium państwa trzeciego swoich akre-
dytowanych przedstawicieli, powinno objąć opieką obywatela UE. To ostatnie jest szcze-
gólnie ważne, jeżeli uwzględni się złożoność relacji międzynarodowych oraz ważenie 
przez poszczególne państwa swoich własnych interesów, które mogą doznać uszczerbku 
na skutek udzielenia pomocy obywatelowi obcego (choć nadal unijnego) państwa. Po 
trzecie wreszcie, prawo do zapewnienia opieki dyplomatycznej i konsularnej, obowią-
zujące wyłącznie wewnątrz systemu prawnego UE, nie jest już jednak wiążące dla państw 
spoza UE. Na gruncie prawa międzynarodowego te ostatnie mają pełne prawo do odmo-
wy uznania za właściwe dane państwo UE już z samej tylko przyczyny, że osoba objęta 
przez nie opieką nie jest obywatelem tego państwa. W rezultacie o tym, czy to upraw-
nienie będzie wykonywane, decyduje dopuszczające się ewentualnego naruszenia państwo 
trzecie lub – jeżeli została zawarta – bilateralna umowa międzynarodowa14. Pierwotnie 
gwarancyjny charakter uprawnienia zostaje zatem zredukowany i uzależniony od decy-
zji państwa trzeciego. Skutkuje to istotną dysfunkcjonalnością omawianej instytucji.

Niezależnie od nieco krytycznego podejścia do efektywności prawa do opieki na 
terytorium państwa trzeciego należy podkreślić jego podmiotowy (obywatelski) charak-
ter. Cieszy się ono przymiotem ekskluzywności, zostało bowiem przyznane wyłącznie 
osobom, które legitymują się statusem obywatela unijnego, a pierwotnie mają obywatelstwo 
jednego z państw członkowskich. Inne kategorie jednostek, które nie legitymują się takim 
statusem, na tego typu ochronę liczyć nie mogą. Jednostka zostaje objęta omawianą 
ochroną ipso facto z tytułu uzyskania obywatelstwa unijnego i zostaje jej pozbawiona 
z chwilą jego utraty. Kwestie dotyczące tych zdarzeń prawnych pozostają domeną regu-
lacyjną państw narodowych, choć coraz w większym stopniu znajdują się pod kontrolą 
organów unijnych. Warto tu jeszcze wskazać, że praktyka stosowania traktatów nieco 
poszerzyła zakres podmiotowy uprawnienia, obejmuje zakresem zastosowania nie tylko 
osoby fizyczne (obywateli UE), ale również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, 

 11 P. Czubik, Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym (wybrane problemy dotyczące inter-
pretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, nr 4, s. 94‒95.
 12 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010, s. 21‒27, 38‒45, 352‒356.
 13 Pewną typologię można odnaleźć w opracowaniu: D. Bach-Golecka, Civis europeus sum: uwagi na 
temat europejskiej opieki konsularnej [w:] P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego 
prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków 2014, s. 219.
 14 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, War-
szawa 1999, s. 352‒353.
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które mają swoją siedzibę na terytorium państwa członkowskiego15. Takie rozumienie nie 
jest co prawda zgodne z literalnym brzmieniem traktatów, ma jednak istotne znaczenie 
funkcjonalne. Pozwala bowiem na ochronę nie tylko osobistej pozycji obywateli UE, ale 
również interesów ekonomicznych (i niejednokrotnie politycznych) samej UE oraz zrze-
szonych w niej państw członkowskich.

Interesującym zagadnieniem jest kwestia terytorialności uprawnienia do uzyska-
nia pomocy dyplomatycznej i konsularnej. Działa ono wyłącznie poza terytorium państw 
członkowskich UE16. Rezultaty zastosowania traktatu przy zachowaniu dotychczas już 
poczynionych zastrzeżeń następują w obszarze jurysdykcji państwa trzeciego. Warun-
kowane jest to jednak rozciągnięciem na terytorium tego państwa jurysdykcji akredyto-
wanych przedstawicieli któregoś z państw UE lub unijnej służby dyplomatycznej (Eu-
ropejskiej Służby Działań Zewnętrznych). Nie wyłącza to możliwości podejmowania 
przez poszczególne państwa członkowskie na swoim terytorium działań o charakterze 
przygotowawczym lub organizacyjnym, np. zebrania środków finansowych, druku do-
kumentów przejazdowych lub nawet ustanowienia pomocy prawnej. Istotne jest tu miej-
sce, w którego obszarze te czynności, w wymiarze funkcjonalnym, odnoszą swój skutek, 
co następuje poza jurysdykcją UE. Zawsze jednak o tym czynniku, jak również zakresie 
i formie udzielonej pomocy decydować będzie państwo, na którego terytorium każda 
z tych czynności ma zostać dopełniona. Jakkolwiek zatem samo uprawnienie oraz czyn-
ności zmierzające do jego przygotowania zależne są od działań państw członkowskich, 
to już jednak ich skuteczność podlega jurysdykcji państwa zewnętrznego.

Należy także zasygnalizować subsydiarny charakter uprawnienia. Przepisy trak-
tatów są w tym przypadku wyraźne i w klarowny sposób wskazują, że ochrona udzie-
lana przez państwo członkowskie, którego podmiot nie jest obywatelem (lub nie ma tam 
swojej siedziby) uzależniona jest od sytuacji, w której państwo pochodzenia obywatela 
nie ma umocowanych przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych. Tak długo zatem, 
jak ci ostatni dysponować będą odpowiednią jurysdykcją, możliwość uzyskania pomocy 
ze strony innego państwa członkowskiego będzie wyłączona. Oczywiście zagadnienie 
to powinno być łączone z regulacjami prawa międzynarodowego, które normuje niejed-
nokrotnie skomplikowane kwestie ustanawiania i odwoływania przedstawicieli dyplo-
matycznych i konsularnych, zakresu udzielonych im mandatów, a także – kłopotliwą 
w praktyce stosowania – sferę reprezentowania przez jedno państwo interesów innego. 
Prawodawca traktatowy wyszedł w tym przypadku ze słusznego założenia, że zasadą 
powinno być, że czynności ochronnych na terytorium państwa trzeciego powinno do-
pełniać państwo pochodzenia obywatela, co stanowi jeden z istotnych elementów kon-
strukcyjnych samego obywatelstwa. Dopiero zaś, gdy służby tego państwa nie będą 
w stanie tego uczynić, na skutek braku odpowiedniego umocowania, wkraczać mają 
organy innego państwa UE lub samej Unii.

 15 M. Muszyński, Opieka dyplomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa 
Publicznego” 2002, nr 3, s. 149 i powołana tam literatura.
 16 I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, Obywatel Unii, Warszawa 2010, s. 145‒146.



275

Gwarancja prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej jako element instytucji obywatelstwa Unii...

Sygnalizowana była już kwestia niesprecyzowanego zakresu przedmiotowego 
uprawnienia. Traktat odwołuje się do sfery „ochrony dyplomatycznej i konsularnej”, 
które można ujmować w kategorii „pojęć zastanych”, jednakże nawet na gruncie prawa 
międzynarodowego17 nie mają one sprecyzowanego znaczenia, a występujące w tej sferze 
regulacje bardziej ustanawiają pewne przykłady, aniżeli tworzą kompleksowy system 
normatywny. W zapełnieniu sygnalizowanej luki nie pomaga również kwestia niewyda-
nia przywoływanej już dyrektywy koordynacyjnej, a sama „Decyzja przedstawicieli 
rządów państw członkowskich” zdaje się bardziej wskazywać na czynności o charakte-
rze konsularnym i to w istotnie ograniczonym wymiarze aniżeli zakres pełnej ochrony 
dyplomatycznej18. W wymiarze przedmiotowym omawiane uprawnienie należałoby 
zatem traktować jako instytucję ograniczoną, prawnie jeszcze ewoluującą.

4. Obywatelstwo UE i prawo do opieki w państwie trzecim – przy-
czynek do rozważań

Akcentowany był w dotychczasowych rozważaniach nadal ewolucyjny charakter 
prawa do opieki dyplomatycznej i konsularnej. Brak odpowiednich regulacji precyzujących 
zakres przedmiotowy tego uprawnienia, w szczególności poprzez zaniechanie wydania 
dyrektywy koordynacyjnej, rodzi pytanie o efektywność tego uprawnienia19. Skutkuje to 
nie tylko pytaniem o samą operatywność regulacji unijnych, ale również – w skrajnym 
przypadku – może podawać w wątpliwość samą instytucję obywatelstwa unijnego. W tym 
też względzie należy podkreślić, że nie jest ono ‒ w przeciwieństwie do obywatelstwa 
narodowego ‒ pojęciem zastanym, ugruntowanym w wielowiekowej tradycji i mającym 
swoje jednoznaczne znaczenie oprawne oraz odniesienie na gruncie ustrojowym20. Po-
wstało jako wynik decyzji „ojców traktatowych” i stanowi próbę przeniesienia instytucji 
politycznej, charakterystycznej dla państwa narodowego, na poziom ponadnarodowy21. 
Upodmiotowienie jednostek (obywateli państw członkowskich), również w wymiarze 
ustrojowym (politycznym), z jednej strony wzmacnia ich pozycję wobec organów unijnych, 
a tym samym przyczynia się do demokratyzacji działania tej organizacji. Z drugiej jednak 
strony proces tworzenia się obywatelstwa unijnego i przyznawania mu kolejnych atrybu-
cji nie powinien abstrahować od indywidualnej wrażliwości konstytucyjnej poszczególnych 
państw członkowskich. Spostrzeżenie to odnosi się zwłaszcza do utrwalonych norm, na 
podstawie których to wyłącznie państwa reprezentowały swoich obywateli na gruncie 
międzynarodowym, w szczególności podejmowały na ich rzecz czynności ochronne 
wobec państw trzecich. Omawiane prawo traktatowe dość głęboko w tę sferę zaingerowało, 

 17 Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 
1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232) oraz Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych, sporzą-
dzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98).
 18 Podobnie: K. Lechowicz, op. cit., s. 211.
 19 D. Bach-Golecka, op. cit., s. 218‒219.
 20 Z. Sokolewicz, Obywatelstwo a narodowość. Uwagi w związku z ustanowieniem obywatelstwa Unii 
Europejskiej, „Studia Europejskie” 1997, nr 1, s. 15, 20.
 21 S. Mantu, E. Guild, op. cit., s. 111‒131.
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nie powinna zatem dziwić pewna wstrzemięźliwość państw członkowskich, zwłaszcza 
w odniesieniu do kwestii sprecyzowania i nadania efektywności tym postanowieniom. 
W tej jednak mierze dochodzi do szkodliwego zjawiska, w ramach którego z jednej stro-
ny traktat deklaruje określone uprawnienie, a z drugiej, na skutek luki regulacyjnej, 
uprawnienie to nie może być w należytym wymiarze wykonywane. Chcąc zachować 
kierunek integracyjny, i niewątpliwe korzystne jego rezultaty, należy podjąć próbę nie 
tylko określenia zakresu przedmiotowego uprawnienia22, ale również rozwiązać dylema-
ty związane z jego skutecznością w relacjach z państwami spoza UE.

Drugie zagadnienie wymagające sygnalizacji, ale równocześnie także odrębnego 
opracowania, precyzuje (praktyczną) złożoność relacji pomiędzy prawem UE i prawem 
krajowym. Fakt posiadania obywatelstwa unijnego, jakkolwiek przydający określone 
unikalne uprawnienia, nie może być rozumiany jako forma zastąpienia obywatelstwa 
narodowego. Obywatelstwo unijne pozostaje jedynie, choć niezwykle istotną, to jednak 
nadal pochodną obywatelstwa krajowego23. Pełni wobec niego funkcję subsydiarną i jako 
jego konsekwencja uzależnione jest od obowiązywania (nawiązywania i utraty) jego 
pierwotnej determinanty przybierającej postać obywatelstwa narodowego. Nie może być 
również interpretowane jako możliwe do samodzielnego wykonywania, jest bowiem 
z tym ostatnim funkcjonalnie i bezpośrednio powiązane. Powoduje to, że oczywiście – 
w świetle postanowień traktatów – inne państwo członkowskie ma obowiązek zapew-
nienia odpowiedniego stopnia ochrony dyplomatycznej i konsularnej, co jednak nie 
powoduje wygaśnięcia pierwotnej więzi obywatelskiej, łączącej państwo i jego obywa-
tela, a także wzajemnych zobowiązań z tej więzi wynikających24. Zatem omawiane 
uprawnienie traktatowe nie wyłącza działania i zobowiązania do podejmowania aktyw-
nych działań w tej sferze, nawet jeżeli dane państwo narodowe nie ma swojej misji dy-
plomatycznej lub konsularnej w państwie trzecim. Już bowiem z racji samej tylko więzi 
obywatelskiej, jako mającej pierwotny i podstawowy charakter, każde państwo pocho-
dzenia zobowiązane jest do podejmowania działań ochronnych wobec swojego obywa-
tela25, bez względu na jego miejsce aktualnego przebywania lub co najmniej do współ-
działania z innym państwem członkowskim, które zobowiązało się taką ochronę 
zapewnić.

5. Podsumowanie

Obywatelstwo UE tworzy nową jakość w sferze określenia praw i obowiązków 
jednostki. Pomimo że zostało ono przewidziane w unijnych traktatach, to jednak nadal 

 22 Dylematy z tym związane sygnalizuje: S. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynaro-
dowe, Warszawa 2003, s. 59.
 23 K.S. Kozłowski, European citizenship. Does it grant a new quality in the European Union law sys-
tem? Background, functions and thoughts, [w:] International Scientific Conference on Law and Law studies 
– Pravni Rozpravy Law Changeovers 2013 Reviewed Proceedings, Hradec Karlove 2013, s. 45‒50.
 24 U.K. Preuss, Problems of a Concept of European Citizenship, “European Law Journal” 1995, Tom 
1, Nr 3, s. 267‒269.
 25 M. Muszyński, op. cit., s. 145.
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pozostaje pochodną obywatelstwa narodowego i temu ostatniemu jest podporządkowane. 
Jego wdrożenie do unijnego porządku prawnego może być uznane za świadectwo unifi-
kacji krajowych porządków prawnych w sposób odpowiadający pogłębionym procesom 
integracyjnym. Omawiane uprawnienie pełni przede wszystkim rolę gwarancyjną, umoż-
liwiając zwiększenie stopnia ochrony praw podmiotowych jednostki. Ta ostatnia uzależ-
niona jest jednak od obowiązywania odpowiedniego instrumentarium prawnego, którego 
spory deficyt należy obecnie zidentyfikować. Wpływa to nie tylko na samą efektywność 
ochrony praw podmiotowych, ale również może podawać w wątpliwość instytucję same-
go obywatelstwa unijnego. W tej sferze dochodzi do zaistnienia niepożądanego zjawiska, 
które uniemożliwia wykonywanie uprawnienia traktatowego już tylko z tej racji, że wy-
stępuje istotna luka regulacyjna. Należy jednak wyraźnie zastrzec, że ze względu na 
wtórny charakter instytucji obywatelstwa unijnego macierzyste państwo jest zobowiąza-
ne do udzielania swoim obywatelom należytej ochrony, co wynika przede wszystkim 
z pierwotnego i nadrzędnego charakteru obywatelstwa narodowego.
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Prawa człowieka a ustawowe bezprawie.  
Opór jednostki – kryterium krzywdy 

1. Wstęp

W ostatnich latach, w tym po 2015 r., wielokrotnie pojawiał się problem prawa 
jednostki i grup społecznych do oporu w kontekście ostrych sporów politycznych i praw-
nych czy przemocy państwa. Przede wszystkim należy stwierdzić, że korzenie namysłu 
nad owym problemem w Europie sięgają epoki archaicznej, zaś sui generis sędzią między 
ambicjami władzy a pragnieniem jednostki do zachowania godności stały się w wymia-
rze uniwersalnym tzw. wolności i prawa człowieka, wypracowane po drugiej wojnie 
światowej w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tym aktom przewodzą 
Deklaracja praw człowieka Narodów Zjednoczonych (1948) i dwie umowy NZ z 1966 r., 
tj. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowy pakt 
praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Co istotne, akty te ufundowały podsta-
wę wolności i praw na zasadzie godności. W owej fundamentalnej Deklaracji Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ z 10 grudnia 1948 r. godność jednostki, grupy ludzi została 
przeciwstawiona ważności, prestiżowi państwa czy „wielkiemu” narodowi. We wstępie 
Deklaracji praw człowieka stwierdzono bowiem, że uznanie przyrodzonej godności oraz 
równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą 
wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. Nadto, zgodnie art. 1, wszyscy ludzie 
rodzą się wolni i równi w swojej godności i w swoich prawach.

Należy odnotować, że kilka tysięcy lat zajęło ludzkości wkroczenie na ową ścież-
kę praw człowieka, a 70-lecie wspomnianej Deklaracji jest okazją do pewnych uwag 
w zakresie ludzkiego prawa do oporu. Przede wszystkim można odnotować, że narodzi-
ny europejskiej epoki, w której nastąpiło opisanie kwestii przemocy, sięgają czasów 
wojny międzynarodowej, tj. Persji z Grecją (Herodot, Dzieje) i konfliktu wewnątrzgrec-
kiego (Tukidydes, Wojna peloponeska). Zatem do tradycji mityczno-poetyckich opisów 
relacji między ludźmi (Homer, Hezjod) doszedł wówczas namysł naukowo-historyczny. 
Ale też należy odnotować znaczenie refleksji filozoficznej, prawnej i literacko-drama-
tycznej. W owej archaicznej epoce zaczęły wykształcać się rozważania nad granicami, 
których nie powinni przekraczać ludzie i władcy państw oraz państwa między sobą. 
Jednym z zagadnień szerzej przedstawionych, zwłaszcza przez literaturę na tle dziejów 
przemocy, była relacja między ustawą władcy a tzw. prawem naturalnym (zwyczajowym), 
między symbolicznym władcą – Kreonem a symboliczną jednostką z jej zwyczajową 
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tradycją – Antygoną. To w owych czasach dochodzi do inicjowania namysłu nad ustawą, 
która nie jest prawem. Ten problem jeszcze wyraźniej rozwinęli w IV w. p.n.e. Platon 
i Arystoteles wątpiący w prawość ustawy, która nie służy demokracji, a tylko większo-
ści demosu1. Współcześnie na tle zbrodniczego prawa hitlerowskiego ów temat przed-
stawił Gustaw Radbruch w formule ustawowego bezprawia. I wreszcie, co szczególnie 
ważne, swoje nowoczesne odniesienie do problemu swobody ustawodawcy2 w kształto-
waniu sytuacji jednostki zaproponowała wspomniana tzw. konstytucja wolności i praw 
człowieka ustanowiona przez NZ.

O wymienionych i ogromnej liczbie nie odnotowanych tu rozważań dotyczących 
aktów przemocy władzy w stosunku do jednostki za pomocą stanowienia ustawy można 
powiedzieć, że dostrzegały kwestię prawości ustawy, o ile pojawiała się krzywda ludzka. 
Współcześnie myśl etyczno-prawna nie uznaje prawości ustawy, która narusza godność 
ludzi i to zwłaszcza w tym kontekście podejmuje sprawę prawa (swobody) człowieka do 
oporu. Przykładem tego problemu może być np. ustawowa generalna dyskryminacja 
ludzi z jakiegokolwiek powodu, np. przynależności rasowej, klasowej, społecznej, zawo-
dowej czy politycznej. Filozoficzno-etyczną podstawę prawa do oporu sytuuje się w rów-
nej godności ludzkiej. Opór ma być wyrazem ochrony człowieczeństwa, na którego treść 
składa się także odpowiednio wysoki poziom wolności i praw jednostki. Na problem 
oporu ludzi w stosunku do władzy spogląda się m.in. przy opisie historycznym politycz-
nego rozwoju społeczeństwa. Rozważania o dochodzeniu społeczeństw do ustroju de-
mokratycznego i jednostki do pewnego poziomu wolności oraz praw człowieka wyka-
zują, że grunt pod zmiany w tym zakresie tworzyły już archaiczne akty sprzeciwu wobec 
decyzji władzy. Wolnościowa walka ludzi doprowadziła do wielkich zmian w XIX i XX w.

Problem wolności i prawa do oporu pojawiał się w różnych rozważaniach filozo-
ficznych, które poszukiwały argumentów „za” bądź „przeciw” oporowi od czasów So-
foklesa, Sokratesa czy sofistów. Jeżeli uznawano sens prawa ludzi do oporu, to uzasad-
nienie tego prawa odnajdywano w ogólnospołecznych kategoriach niesprawiedliwości 
społecznej rządu albo w naruszaniu przez władzę dobra wspólnego, bądź boskiej spra-
wiedliwości. To były (i bywają) główne przesłanki akceptowalności czy dopuszczalności 
oporu ludzi przeciwko ustawom czy rządom w państwie. Stąd rozważano zwykle prawo 
społeczeństwa do oporu, zaś sprzeciw jednostki pojawiał się jako mniej znaczący. Jeże-
li chodzi o podejście prawno-naturalne, to zwykle nurty tej koncepcji podkreślały ko-
nieczność spełniania przez ustawy kryteriów sprawiedliwości czy rozumności. Niektó-
re wizje prawno-naturalne uznawały np. prawo oporu człowieka przeciwko rażąco 
niesprawiedliwemu prawu, nawet w formie czynnej, ale np. po akceptacji aktu sprzeciwu 
przez autorytet religijny. Natomiast z punktu widzenia m.in. „siermiężnego” XIX-wiecz-
nego pozytywizmu3 czy wizji totalitarnych wypowiadano odmienne poglądy. Z uwagi 

 1 J. Oniszczuk, Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012, s. 74, 79.
 2 J. Oniszczuk (red.), Współczesne państwo w teorii i praktyce, Warszawa 2011, s. 551 i n.
 3 M. Szyszkowska, Przystawalność teorii prawa natury o zmiennej treści do ustroju demokratyczne-
go, [w:] P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa (red.), Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa 
Radbrucha, Warszawa 2009, s. 30. Profesor zauważa za Franzem Wieackerem, że istnieje pozytywizm na-
ukowy i ustawowy. Ten pierwszy – naukowy – jest wyrazem „jurysprudencji, która stała się autonomiczna 
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bowiem na założenie, iż prawem jest wyłącznie wola władzy państwowej ujęta w ustawy, 
wiążąca równo wszystkich (wyłączne rządy ustawy), konsekwencją okazał się obowiązek 
obywateli i urzędników publicznych przestrzegania prawa w sposób bezwzględny i ści-
sły: sędzia – jak uznawano – to tylko mechaniczne usta przepisów ustawy. Z punktu 
widzenia tego stanowiska niedopuszczalne są zarówno akty obywatelskiego nieposłu-
szeństwa, jak i akty urzędowego odstępowania od norm prawnych. Można tu przypomnieć, 
że poglądy dostrzegające sytuację niezgodności ustanowionego prawa z regułami mo-
ralnymi prowadziły do odróżnienia legalności od sprawiedliwości. Za ustawą stoi więc 
władza z argumentem siły (także w wersji sofistycznego „przegadania”), zaś racja np. 
słuszności (np. porządnego człowieka) nie jest tu wydobywana, gdyż dla obowiązywania 
ustawy nie ma wagi. To tylko dla prawa znaczenie mają nie tylko wymogi formalne, ale 
też wartości materialne, np. sprawiedliwość, rozumność czy sensowność. Tradycja mówi 
więc o możliwym tu konflikcie między argumentem siły i siłą argumentu. Ów spór 
między prawem (ma cechę prawości) i formalną ustawą w życiu konkretnej osoby może 
mieć wpływ na jej fizyczne przetrwanie. Cokolwiek dziwnie w naszej kulturze brzmi 
wtedy pytanie, czy człowiek ma prawo oporu wobec zbrodniczego, przestępczego, sza-
leńczego rozkazu władzy ustawy, tytułowanej dostojnie i fałszywie: „prawo”, które to 
„prawo” zagraża bytowi jednostki.

Wspomniana symboliczna data 1948 r. jest wyrazem uniwersalizacji reguł inspi-
rowanych przez rozumowe podejście do ludzkiej autonomii, godności i równości. Wów-
czas zaproponowano pewien otwarty standard wolności i praw człowieka. I to wówczas 
zaczęła wytwarzać się kultura prawa społeczności światowej postulująca niewyłączanie 
nikogo spod działania zasady godności. Inaczej bowiem, niż pierwsze dwie XVIII-wiecz-
ne deklaracje (francuska i amerykańska), mające wymiar państwowy, dokument z 1948 r. 
jest aktem o charakterze globalnym, dla wszystkich państw – członków ONZ. To po tej 
dacie powstało wiele dokumentów międzynarodowych dotyczących praw człowieka. Ich 
liczba, charakter i doniosłość sprawiły, że moment wystąpienia tych aktów określany 
bywa jako rewolucja praw człowieka. Wspomniane deklaracje nie okazały się wyrazem 
chwilowego nastroju powojennego i wyzwoleńczego. Przestawiły one wyraźnie zwrot-
nice w historii podejścia do człowieka, jego godności i wolności. Zakwestionowały 
przemoc, dowodząc, że jest to stan chorobowy, z którego ludzkość może się za pomocą 
rozumu wyleczyć. To owo prawo praw człowieka, nie ustawy władzy, wyznaczają dzi-
siejszy poziom godności4. Jednostka przestała być własnością państw, jego rządów 
i sądów w określaniu jej człowieczeństwa. Można powiedzieć, że państwo samowolnie 
określające poziom człowieczeństwa różnych ludzi naraża się na spojrzenie z punktu 
widzenia hybris.

i stanowi najwyższy wyraz kultury prawnej, pod warunkiem, że w ich wyrazicielach dochodzi do głosu 
sprawiedliwość”. Zaś drugi pozytywizm, tj. ustawowy, został ujęty jako taki, który „traktuje jako obowią-
zującą każdą dowolną treść ustawy, nawet jeśli wykracza przeciwko podstawom prawa”.
 4 Zob. np. J. Oniszczuk, Przemoc – Pokój – Prawa Człowieka, Warszawa 2016, s. 235 i n.
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2. Tradycja krytyki ustawowego bezprawia (hybris władzy-ustawy)

Ważne jest, aby nieco przypomnieć sens hybris. Najstarsze doświadczenia z pro-
blemem ustawowego bezprawia wiązane są z archaiczną tradycją hybris monarchy, tj. 
miary boskiej dla jego władzy. Problem właściwej dla człowieka miary i jej przekrocze-
nia (hybris) pojawiał się wielokrotnie w greckich mitach, miał fundamentalne znaczenie 
dla greckiej kultury. Najogólniejszy sens pojęcia hybris wskazywał Homer (Iliada), 
przestrzegając ludzi przed popadaniem w grzeszną pychę, aby nie wywołać gniewu 
bogów. Kwestią było, jak daleko ludzie mogą pójść w samodzielnym myśleniu i działaniu, 
kiedy ich samodzielność będzie wykroczeniem poza obszar dostępny im z woli bóstw5.

Mityczno-religijne refleksje ostrzegały człowieka, aby nie wstępował w obszar tego, 
co przynależy bogom, zwłaszcza w obszar ich mądrości. To mogło narazić człowieka na 
boską wrogość. Moralna refleksja (np. Hezjoda, Prace i dnie) nad przekraczaniem boskiej 
granicy przez ludzi rozwinęła treść tego przekonania o wywołaniu niechęci bóstwa. 
Człowieka wyrażającego nieumiarkowaną, chełpliwą pewność siebie, nawet w sytuacji 
szczęścia, mogła cechować pycha. Boskiej karze podlegało aroganckie, zuchwałe postę-
powanie czy pełne buty słowa. Powolne dochodzenie do pojmowania boskiej sprawiedli-
wej odpłaty w stosunku do ludzi pełnych arogancji było pochodną rozwoju poglądów, 
które uformowały wizerunek Zeusa jako boga sprawiedliwego (Hezjod). Sprawiedliwa 
odpłata zaś oznaczała, że boska kara musi dotknąć bezpośrednich winowajców. Przezna-
czenie (Mojra) nie zna wyjątków. Ale też odpowiedzialność za poważną zuchwałość 
sprawcy hybris przenosiła się na kolejne pokolenia6. Do pierwszych poetycko-mitologicz-
nych rządów przeznaczenia i przekroczenia miary, za które odpowiadają bohaterowie 
(Homer), doszły opisy odpowiedzialności także za naruszenia ładu zwykłych ludzi za 
pomocą władczych aktów sądowej niesprawiedliwości (Hezjod). Zawierały one też po-
czątki namysłu nad sensem moralności ludzkiej, nad sprawiedliwością państwa i prawa, 
ale też podejmowały kwestię sprzeciwu wobec złego państwa czy takiej też realizacji 
prawa. Także w ujęciu Homera nie tylko naruszenie norm boskich, ale i społecznych reguł 
moralnych stanowi wykroczenie przeciw woli boskiej, skoro bogowie określają nie tylko 
porządek przyrody, ale i społeczny. Wykroczenie przeciw naturze w postaci buty ma 
miejsce, gdy człowiek „wynosi się ponad siebie”, a więc przewyższa właściwą, przypisa-
ną mu w zasadzie ilościową miarę (dopiero Hezjod, proponując jakościową „miarę”, za-
inicjował moralny sens miary). W każdym razie boską reakcją na hybris ma być zawsze 
przywracająca równowagę kara – zapłata za hybris. Wyraża się w niej „przywrócenie 
właściwej każdemu i każdej sytuacji miary” i powrót do wcześniejszego ładu.

W świecie homeryckim problem naruszenia miary dotyczył nie tylko zwykłych 
wojowników. Także moc władcy nie mogła polegać na samowoli. Zwłaszcza w przypadku 
naruszenia koniecznych praw zwyczajowych dochodziło do podważenia porządku 

 5 O przedarchaicznej hybris: J. Oniszczuk, Przedfilozoficzna norma i hybris, „Państwo Prawne” 
nr 1(7) 2017, s. 7-38; idem, Homer: zasada miary, hybris i absurd „sprawiedliwości”, [w:] J. Osiński (red.), 
Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Warszawa 2015.
 6 B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. I, Do końca wojen perskich, Warszawa 
1988, s. 309.
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wszechrzeczy, do głębokiego wyjścia poza właściwą miarę. Z niezachowaniem miary przez 
władcę również związana była „obłędna wina”, tj. odpowiedzialności obywateli, za czyny 
niepopełnione przez nich, ale władcę. Za jego hybris koniecznie podążała klęska wielu 
ludzi. Następstwa tej samowoli nie były wiązane wyłącznie ze sprawą mającą wymiar 
indywidualny czy nawet jako powodującą pewną niesprawiedliwość społeczną7. Samowo-
la władcy naruszała ład kosmiczny. I taki wymiar miała też odpowiedzialność.

Doświadczenia płynące z wydarzeń mitycznych (wojna trojańska) i realnych (woj-
ny perskie oraz peloponeska), ze sprawowania władzy w formie przemocy wobec innych 
Greków (Messeńczyków) przez Spartę czy przez demos kierowany przez demagogów 
wobec poleis podległych Atenom, znacząco uzupełniały sens hybris. Rozumienie tego 
wątku pogłębiały także ponadczasowe antyczne tragedie (Ajschylos, Sofokles, Eurypides). 
To one dostarczały także pierwszych rozumowych podstaw hybris i jej tragicznych na-
stępstw dla władzy. Przedstawiały nadmiar (hybris) jako źródło sytuacji tragicznej, jako 
powód boskiej odpłaty, która wzbudza przerażenie i ludzkie współczucie nawet ze strony 
wrogów. W dramacie Ajschylosa Persowie wina Kserksesa została ujęta w postaci dzia-
łania samowoli władcy, gwałcącej boskie prawo. Istota tragedii sięga więc do idei, że 
bogowie zsyłają klęski na ludzi opanowanych hybris. W przypadku Kserksesa pojawiły 
się dwa przekroczenia. Jedno z nich dotyczyło planów zdobycia i zniszczenia Grecji, zaś 
drugie odnosiło się do zbudowania przez Persów mostu przez Hellespont. Przez owe za-
miary i działania władca naruszał boski porządek świata. Skutkiem zaś okazały się klęski 
perskich wojsk pod Salaminą i Platejami8. Hybris Kserksesa opisywano bardziej jako 
szaleństwo, natomiast tę popełnioną przez armię określono jako grzech. Oba przypadki 
ma cechować arogancja, a mianowicie, że „wszystko wolno, że nie istnieją żadne granice”. 
Ale „theos czy też theoi karzą za jedno i za drugie” (Humphrey D. F. Kitto). Później 
w dziełach Sofoklesa zapanowanie nad hybris okazało się możliwe dzięki logosowi9. 
Zbliżone interpretacyjnie sytuacje klęski wodzów miały miejsce już wcześniej w opisach 
Homera. Zbyt wielka ufność w fortunę wojenną spowodowała, że Hektor traci pod Troją 
roztropność, co staje się powodem jego klęski. Triumfowanie, nadmiar pewności, a więc 
brak umiaru, może być w sytuacji zawiści bogów powodem odwrócenia koła fortuny10.

W ujęciu Hezjoda (poemat Prace i dnie) to buta wywołuje złe działania ludzi, ale 
też odpowiedzialność pojawia się nie tylko dlatego, że zostały przekroczone bariery pra-
wa boskiego. Etyka, o której mówi poeta, obejmuje także zainteresowanie Zeusa ludzkim 
umiarkowaniem, oszczędnością, życzliwością, rozsądkiem i uczciwością. Tym, co spro-
wadza karę za hybris, jest takie postępowanie ludzi, które polega np. na krzywdzeniu 
poszukujących pomocy lub sierot, cudzołożących czy nie szanujących rodziców11. Etyka 

 7 D. Dembińska-Siury, Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej, 
Warszawa 1991, s. 11.
 8 S. Stabryła, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, oprac. S. Stabryła, Kra-
ków 1975, s. 25.
 9 G. Szulczewski, Aporie filozofii a kondycja racjonalizmu, Warszawa 2006, s. 80 i powoł. H.D.F. Kit-
to (Tragedia grecka. Studium literackie).
 10 C. Karkowski, Iliada współczesna, Nowy Jork 2013, s. 75.
 11 Hezjod, Prace i dnie, tłum. W. Steffen, Wrocław 1952, s. 18, 20-22.
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Hezjoda odrzuca chciwość, świadome krzywdzenie, obrażanie innych ludzi czy korzy-
stanie z cudzej pracy bądź zasobów bez należytej zapłaty. Zawiera ona też odniesienie do 
kary za butę i zbrodnie, w czym odnajduje się podobieństwo do homeryckiej Mojry, 
której główne prawa to „prawo silniejszego” i „prawo skruszonego serca”. Pierwsze, tj. 
prawo silniejszego (wyrażane np. przez homeryckiego Achillesa) Hezjod zakwestionował, 
argumentując, że tylko zwierzęta mogą się zjadać, gdyż obce jest im poczucie prawa. 
Natomiast uznanie dla zasady skruszonego serca odnajdywane jest np. w „umiłowani[u] 
znojnej pracy” czy w darowaniu winy człowiekowi, który prosi o wybaczenie i naprawi 
krzywdę12. Zatem osoba nadmiernie mściwa, niewybaczająca, popełnia hybris.

Pojęcia miary i hybris zawarte w języku mitologicznym zdobyły uznanie jako 
przydatne do opisu mechanizmu upadku bohaterów i ustrojów w świecie greckiej polis. 
Pojawiły się w greckiej religii, refleksji tzw. mędrców, namyśle filozofów i w przedsta-
wieniach dramaturgów. Owe rozważania dotyczące oporu jednostki w stosunku do 
władzy sięgają do przykładów mitycznej Antygony i Sokratesa. Archaiczne wizje doty-
czące następstw hybris, ciągu skutków naruszeń norm boskich i ładu ludzkiego czy re-
fleksja nad niekończącym się łańcuchem wyrównawczych odwetów nie są pocieszające. 
Ale też rozum dramatyczny (Sofokles) i filozoficzny podjął próbę znalezienia wyjścia 
z kręgu bezprawia i przemocy, zwłaszcza stawiając na projekt Sokratesa. Do ewolucji 
sensu hybris wpisał się też Arystoteles, uznając, że naruszenie prawa oznacza hybris. 
I ocena ta dotyczy zwłaszcza władzy stanowiącej i stosującej prawo.

W archaicznej tradycji hybris polegająca na butnym przekroczeniu granic boskich 
czy tzw. prawa słusznego wskazywana jest jako źródło upadku państw, władców, zde-
generowanego demosu czy ludów. Ową granicą dla oceny samowoli w relacjach między 
ludźmi jest fundamentalna miara, jaką jest krzywda innego człowieka związana np. 
z aktami niesprawiedliwości. Najstarsze przekonania o sprawiedliwej odpłacie wiążą ten 
akt z odpłatą za krzywdę, zwłaszcza sprawianą intencjonalnie, z niskich pobudek. Po-
ważnie krzywdą zainteresowała się także filozofia (Arystoteles).

Dla średniowiecznego europejskiego namysłu nad bezprawiem władzy bardzo 
ważna jest chrześcijańska naturalna wizja prawa. Charakterystyczne dla niej jest podejście 
św. Tomasza z Akwinu. Owa koncepcja uznaje człowieka za jednostkę (część społeczeń-
stwa) i osobę odnoszoną w relacji do Boga. Człowiek nie ma własnej koncepcji wartości, 
gdyż otrzymuje gotowy system aksjologiczny, którego źródłem jest Bóg. Takie wartości, 
jak: piękno, sprawiedliwość, sprowadzane są do dobra utożsamianego z Bogiem. Prawo 
pozytywne (stanowione) pojawia się jako fragment moralności gwarantowany przymusem 
państwowym. I ta wyższa sprawiedliwość legalizuje opór jednostki w stosunku do nie-
sprawiedliwego prawa ustanowionego13. Można tu dodać, że w ramach filozofii chrześci-
jańskiej już w III w. n.e. odróżniano prawo władzy państwowej, które może być omylne, 
od prawa natury (boskiego), które cechuje niezmienność i wszechobecność. Prawa pań-
stwowego należało jednak przestrzegać, chyba że naruszało ono wyraźnie wolę boską, 
wówczas dopuszczalny był opór (Orygenes, ok. 185 – ok. 254 r.). Zaś św. Tomasz 

 12 A. Krokiewicz, op. cit., s. 259-260; Hezjod, op. cit., s. 39.
 13 J. Oniszczuk, Budowanie nowoczesnej polis, Warszawa 2014, s. 367 i n.
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(rozwijający podejście Tertuliana do prawa)14 uznał, że prawo ludzkie tylko określa sposób 
realizacji prawa naturalnego w poszczególnych przypadkach. Prawo ludzkie pochodzi od 
prawa wiecznego, o ile jest zgodne z właściwie ukształtowanym rozumem. Prawo nieli-
czące się z rozumem jest niegodziwe. Filozof moc prawa ludzkiego uzależniał od poziomu 
realizacji idei sprawiedliwości. Prawo ustanowione przez ludzi i sprawiedliwe „obowią-
zuje w sumieniu”. Natomiast prawo jest niesprawiedliwe, gdy np. wykracza poza dopusz-
czalne granice władzy albo nie służy wspólnemu dobru, czy nakłada niesprawiedliwe 
obciążenia na ludzi. Takie prawo, przynajmniej w sumieniu, nie obowiązuje, a niekiedy 
możliwy jest bunt przeciw niemu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy następstwem buntu byłoby 
więcej zła niż w przypadku przestrzegania niesprawiedliwego prawa15. Ale przed podjęciem 
oporu wobec władcy konieczne jest upewnienie się, czy zła władza nie jest karą Bożą za 
grzechy poddanych. Rozstrzygnięcie o stanowisku Opatrzności należało do Kościoła. 
Mimo bowiem, że to natura ludzka jest źródłem powstania społeczeństwa ludzkiego, 
a poszczególne ustroje tworzą ludzie, to zasadą jest, że sama władza pochodzi od Boga.

3. Gustaw Radbruch i liberalne podejście do oporu

Problem sprzeciwu jednostki w stosunku do prawa podjął po drugiej wojnie świa-
towej Gustaw Radbruch. Jego koncepcja nawiązywała do wizji św. Tomasza. Dowodził, 
że urzędnicy i obywatele mogą być bezbronni wobec zbrodniczego, samowolnego i okrut-
nego prawa, gdy panuje ślepa wiara w zasadę prawną niedopuszczającą wyjątków od 
obowiązywania ustawy. Ludzie będą bezbronni, jeżeli to prawo pojmuje się także jako 
wyrażające siłę, a więc – jak zauważa Radbruch – że „tylko tam, gdzie jest siła, jest pra-
wo”. Ale wyróżniony tu tzw. siermiężny pozytywizm, jako winny bezprawia, jest uzu-
pełniony o jeszcze inne pojmowanie prawa, również niosące w sobie element odpowie-
dzialności za bezprawie, tj. pogląd, że „prawem jest to, co korzystne dla ludzi” (utylitaryzm). 
W tym przypadku krytyczna interpretacja dokonana przez Radbrucha odnosi się do 
traktowania jako prawa samowoli, zrywania umów, bezprawia, a nawet przestępstw, je-
żeli w ocenie władzy służą narodowi i przynoszą mu korzyść. Zatem prawem może 
okazać się „każdy nastrój despoty, kara bez prawa i wyroku, bezprawne morderstwo na 
chorym”. Może to też oznaczać, że jako prawo zostanie przedstawiona wyłączna „korzyść 
własna rządzącego utożsamiana z [...] dobrem ogółu”. Rezultatem „utożsamiania prawa 
z rzekomym dobrem narodu” jest, w ocenie Radbrucha, przekształcenie „państwa prawo-
rządnego w niepraworządne”. Ten wniosek prowadzi filozofa do oceny, że nie to, co 
wedle takich czy innych poglądów służy narodowi jest prawem, ale odwraca on tezę, 
sięgając do poglądu Cycerona: „tylko to, co jest prawem, służy narodowi”. W wizji Rad-
brucha prawo zostało zdefiniowane jako „wola bycia sprawiedliwym”, a sprawiedliwość 
z kolei została opisana jako „sądzenie bez względu na to, kogo się sądzi, mierzenie wszyst-
kich równą miarą”. To ogólne stwierdzenie o sprawiedliwości prawa odnosi się zarówno 
do obszaru praktyki stosowania prawa, jak i do sfery tworzenia prawa. Pierwszy obszar, 

 14 I. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006, s. 130.
 15 A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001, s. 185 i powoł. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae.
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tj. wykonywanie prawa, charakteryzuje zdanie: „jeżeli usprawiedliwia się mordowanie 
przeciwników politycznych czy przedstawicieli innej rasy, a jednocześnie ten sam czyn 
popełniony w stosunku do własnych stronników karze się za pomocą najsurowszych, 
najbardziej okrutnych kar, to nie jest to ani praworządność, ani prawo”. Natomiast do 
obszaru treści stanowionego prawa myśliciel wypowiada zastrzeżenie, że „[j]eżeli ustawy 
świadomie przeczą sprawiedliwości, na przykład popierają samowolę (to znaczy przyzna-
ją i obiecują prawo ludziom dążącym do samowoli), wówczas takie ustawy nie posiadają 
mocy obowiązującej”. Z tych ustaleń filozof wywiódł, że prawom o opisanych cechach 
„naród nie jest zobowiązany służyć, a prawnicy muszą zdobyć się na odwagę, aby pozba-
wić te ustawy charakteru prawnego”16. Ważną kwestią jest to, że ludzie decydujący o od-
mowie mocy prawnej ustawy muszą dostrzec trzy wartości, którym zwykle służą prawa 
(tak jak to uznawał Radbruch), tj.: 1) dobro ogólne, 2) bezpieczeństwo prawne i 3) spra-
wiedliwość. Muszą oni rozstrzygnąć, czy niesprawiedliwej, szkodliwej ustawie należy 
przyznać moc prawną, gdyż uzasadnia to cecha bezpieczeństwa prawa, „czy też ze 
względu na jej niesprawiedliwość lub społeczną szkodliwość odmówić jej mocy prawnej”. 
Filozof domagał się harmonii między tymi elementami17. Ocenia się, że Radbruch prostą 
konstrukcję tradycyjnego pozytywizmu wychwalającą rzymską zasadę: dura lex sed lex, 
zastąpił regułą „lex iniustissima non lex est”18. Nastąpiło to wyraźniej po 1945 r., co 
oznacza, że wówczas ów konflikt rozstrzygnął na rzecz sprawiedliwości.

Wielką kwestią jest możliwość odmowy posłuszeństwa prawu przez jednostkę 
i urzędnika oraz zrozumienie wspomnianej radbruchowskiej „odmowy”. Prima facie 
słowo „odmowa” pojawia się jako jakaś słabsza forma oporu. Wypowiadając w 1945 r. 
pogląd o bezsilności człowieka w stosunku do samowolnej ustawy Radbruch przypomniał, 
że od prawie wieku niemieccy prawnicy i praktyka sądowa pomijali refleksję prawno-
naturalną. W tym spostrzeżeniu i w kolejnych zdaniach artykułu Pięć minut filozofii 
prawa myśliciel odwołuje się do pozaprawnych warunków obowiązywania prawa. Ten 
stosunek Radbrucha do prawa naturalnego19 został wyrażony w jego krytyce „ustawo-
wego bezprawia” z punktu widzenia przewagi prawa ponadustawowego. Odmawia on 
uznania ustaw za prawo (są nieważne), o ile te naruszają sprawiedliwość (prawo rozumu). 
Nie uznał on za prawo takiej ustawy, która pozbawia ludzi praw człowieka. Jednak pod-
kreślał ważność jednoczesnego przestrzegania prawa i bezpieczeństwa prawnego, które 
traktował jako żądanie sprawiedliwości20. Często podkreśla się, że w połączeniu prawnej 

 16 G. Radbruch, Pięć minut filozofii prawa (Fünf Minuten Rechtsphilosophie z 1945). Zob. tłum. 
J. Stelmacha, [w:] T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka, R. Sarkowicz, J. Stelmach, Współczesna teoria i filozo-
fia prawa na zachodzie Europy. Wybór tekstów, Kraków 1985, s. 47 i n.
 17 A. Kociołek-Pęksa, Model dobrego prawa na gruncie stosunków gospodarczych, [w:] P. Mochna-
czewski, A. Kociołek-Pęksa (red.), Dobre prawo…, s. 273.
 18 K. Pałecki, Wprowadzenie do debaty nad koncepcjami Gustawa Radbrucha – z okazji 60-lecia jego 
śmierci, [w:] P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa (red.), Dobre prawo …, s. 27.
 19 I. Gołowska, Antynaturalistyczna filozofia prawa Gustawa Radbrucha, [w:] J. Stelmach (red.), Stu-
dia z filozofii prawa, Kraków 2001, s. 152 i n.
 20 M. Szyszkowska, Zarys filozofii prawa, Białystok 2000, s. 216-222 i zawarte w tej książce tłuma-
czenie pracy G. Radbrucha Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht z książki: Der Mensch im 
Recht, Göttingen 1961, s. 11-124, dokonane przez C. Tarnogórskiego (s. 256-266).
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strony (aspektu) ważności prawa z moralną kwestią: „czy należy podporządkować się 
ważnemu prawu?”, nie odnajduje się odejścia Radbrucha od jego relatywistycznej filo-
zofii prawa. Inaczej mówiąc, w tzw. „formule Radbrucha”21, prawo jest identyfikowane 
(przedstawiane) w pojęciach pozytywizmu prawniczego z zastrzeżeniem, iż takie prawo, 
które nie próbuje czynić sprawiedliwości, będzie odrzucone jako nieprawdziwe prawo 
(bezprawne, unrichtiges Recht). Myśliciel ten udzielał więc pierwszeństwa prawu pozy-
tywnemu właściwie ustanowionemu i zabezpieczonemu przez państwo. Jednak, gdyby 
konflikt ze sprawiedliwością osiągał poziom niedający się znieść, to rysuje się problem 
bezprawnego prawa, które musi ustąpić przed sprawiedliwością. W kwestii rozróżnienia 
między prawem bezprawnym i takim, które jest ważne mimo jego wad, Radbruch nie 
dostrzega ostrej dystynkcji. Fundamentalne znaczenie ma tu kryterium odróżnienia 
jednego od drugiego; filozof umieszcza je w świadomości (bądź jej braku) naruszenia 
równości, będącej istotą sprawiedliwości. Wówczas pojawia się nie tyle wadliwe prawo, 
ile takie, które jest pozbawione prawdziwego charakteru (natury) prawa. Niesprawiedliwa 
treść prawa (ustawy) powoduje, że brakuje mu cechy prawa. Filozof uznał, że tym czymś 
silniejszym od ustaw są zasady prawne, które pozbawiają mocy wiążącej te ustawy, któ-
re są niesprawiedliwe. Zasadniczą kwestią jest zatem zbiór tych zasad, które musi uznawać 
naród i sędziowie. Otóż z uwag myśliciela wynika, że do wykształcenia tego „modelu 
prawa natury” miało dojść w drodze wielowiekowego doświadczenia. Jego myśl o ujed-
noliconym zespole zasad prawa naturalnego, co do których istnieje daleko idący konsen-
sus, zapewne można odnieść do zadeklarowanych wolności i praw człowieka NZ z 1948 r. 
i późniejszych paktów „wykonawczych” z 1966 r. Jeżeli chodzi o zakres podmiotowy 
wspomnianego nieposłuszeństwa wobec wadliwego prawa, to myśliciel uznał w przypad-
ku narodu, że nie ma on obowiązku służyć niesprawiedliwej ustawie. Z kolei stosujący 
prawo prawnicy (sędziowie) muszą mieć odwagę pozbawienia niesprawiedliwych ustaw 
charakteru prawnego (legalności). Formułując zaś warunki sądownictwa, twierdził on, 
że są nimi: „zgodność z prawem, dążenie do sprawiedliwości i bezpieczeństwo prawne”22. 
O sędziach twierdził, że odpowiadają za prawo, a nie ustawy. Za konieczne myśliciel uznał 
odrzucenie zaciemniania jasnego stanu faktycznego przez formalistyczne rozważania 
prawnicze. Zestawiając zaś niezaciemniony ów stan z przepisami, sędzia nie powinien 
z zasady kierować się ocenami sprawiedliwościowymi, ale najpierw zwrócić uwagę na 
znaczenie prawa stanowionego. Jeżeli jego treść okaże się tak samowolna, że pojawiająca 
się niesprawiedliwość przekracza granice nieznośności prawa, to wówczas ustawa ma tak 

 21 K. Pałecki, O zjawisku dylutacji mocy obowiązującej prawa, [w:] Prawo i ład społeczny, Księga 
Jubileuszowa dedykowana profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000, s. 32; M. Królikowski, O dopuszczal-
ności retroaktywnego stosowania wykładni prawa w prawie karnym. Przypadek tak zwanych strzelców przy 
murze berlińskim, [w:] P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005, s. 234.
 22 G. Radbruch, Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, tłum. C. Tarnogórskiego, zamieszczo-
ne w pracy: M. Szyszkowska, Zarys…, s. 257. Uznając, że wspomnianych trzech warunków nie spełniało 
sądownictwo karne niemieckie w okresie hitlerowskim, filozof odniósł się do znaczenia denuncjacji. W jego 
ocenie „[k]to w owych latach denuncjował drugiego, musiał liczyć się z tym – i tak również czynił – że nie 
poddaje oskarżonego prawidłowemu postępowaniu sądowemu z prawnymi gwarancjami ustalenia prawdy 
i wydania sprawiedliwego wyroku – lecz poddaje go samowoli”. Należało liczyć się, że sądownictwo nag-
nie prawo.
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wielką wadę, że musi ono ustąpić przed sprawiedliwością. Sytuacja takiego prawa zosta-
ła opisana jako „ustawowe bezprawie”. Pojawia się tu więc przesłanka do nieposłuszeństwa, 
tak urzędniczego, jak i obywatelskiego. Sędzia, który służy niesprawiedliwemu prawu, 
a więc nie oponuje, nie jest sędzią sprawiedliwym.

Z możliwością odmowy posłuszeństwa zawartą w stwierdzeniu, że „naród nie jest 
zobowiązany służyć, a prawnicy muszą zdobyć się na odwagę, aby pozbawić te ustawy 
charakteru prawnego” pojawia się kwestia warunków tego oporu. Istotne jest tu osta-
teczne kryterium, które ma skierować ludzi ku właściwej decyzji. W ocenie filozofa tym, 
co umożliwia przecięcie napięcia między obowiązkiem posłuszeństwa władzy i zasadą 
prawno-naturalną (sprawiedliwości), jest sumienie człowieka, które w Pięciu minutach 
filozofii prawa opisane jest jako środek, za pomocą którego wypowiada się głos boski. 
Sumienie okazuje się najwyższym, wewnętrznym sędzią człowieka (o tym już mówił 
Sokrates). Nieprzedstawienie przez Radbrucha bardziej szczegółowych przesłanek, któ-
rymi ma kierować się w swoim sumieniu człowiek, spowodowało dalsze próby uzupeł-
nienia tego wątku np. przez Roberta Alexego23. Z rozważań Radbrucha ważnych dla 
rozróżnienia między ustawą i prawem, tj. dla kwestii, dlaczego ustawa nie musi być 
prawem, wyjaśnienie wskazuje na kryterium naruszenia sprawiedliwości ogólnoludzkiej, 
mającej oparcie w doświadczeniu społeczeństw. Rażąca niesprawiedliwość ustaw uza-
sadnia i dostarcza racjonalnego powodu dla powstrzymania się ludzi od ich przestrze-
gania czy stosowania. Ustawom nie przysługuje z założenia moc dogmatu.

Współcześnie w demokracji zachodniej uznanie ma, jeżeli chodzi o wizję oporu, 
wizja liberalna24 (w jej ewolucji uczestniczył Radbruch). Najogólniej mówiąc, liberalizm 
postrzegany jest jako akceptujący prima facie pierwszeństwo wolności od ingerencji 
innych podmiotów w sferę autonomii jednostki przed dobrem wspólnym. Możliwe jest 
jednak odwrócenie preferencji, jeżeli w pewnych okolicznościach niewspółmierność 
między wspomnianymi dobrami będzie za tym przemawiała. Ograniczenie wolności dla 
liberała możliwe jest ze względu na zasadę krzywdy. Jeżeli zaś działania jednostki nie 
dotyczą innych osób, czy nie wyrządzają jej szkody, to ograniczanie wolności nie jest 
dopuszczalne. Odnosi się to do zasady prawnego moralizmu (ograniczenia ze względu 
na wartości, np. przekonania religijne, światopoglądowe, etyczne) i do zasady paternali-
zmu (ograniczenie wolności ze względu na własne dobro jednostki). Państwo liberalne 
cechuje neutralność w sprawach filozoficznych, politycznych, światopoglądowych czy 

 23 J. Bjarup, Continental Perspectives on Natural Law Theory and Legal Positivism, [w:] M.P. Golding 
(red.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, W.A. Edmundson, Atlanta 2005, 
s. 297. Wedle Alexego ocena, czy zachowanie ma charakter cywilnego nieposłuszeństwa, zależy od: 1) nie-
egoistycznych pobudek działającego (zmiana prawa w interesie publicznym), 2) ukierunkowania działania 
przeciwko prawu rażąco niezgodnemu z podstawowymi regułami moralności czy racjonalności, 3) publicz-
nego charakteru i działania bez przemocy, 4) wyczerpania drogi prawnej, 5) zgody na poniesienie kary, 
6) spełniania reguły mniejszego zła. W przypadku zaś instytucji urzędowego odstępstwa od prawa wymaga 
się, aby to postępowanie nastąpiło: 1) ze względu na rażącą niezgodność z moralnością lub racjonalnością, 
2) było dokonywane w interesie publicznym w myśl zasady mniejszego zła oraz 3) przy aprobacie opinii 
publicznej. Zob. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, 
Warszawa 2000, s. 260 i n. i powoł. prace G. Radbrucha i R. Alexego.
 24 J. Oniszczuk, Filozofia i teoria…, s. 782.
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etycznych. Prawo pojmowane jest zatem jako konstytucja wolności dla obywateli. Pod-
stawowe wolności i prawa muszą być poza zakresem ingerencji państwa. Stąd nie kwe-
stionuje się zasady o nieograniczonej demokracji i suwerenności państwa, ale dopuszcza 
prawo oporu jednostek w pewnych stanach despotyzmu władzy państwowej. W tym 
podejściu uznaje się zwłaszcza niezależność duchową i materialną jednostki od woli 
większości, nawet demokratycznie ustalonej. W liberalnym podejściu uznaje się, że ustrój 
szanujący wolność jednostki umożliwia całemu społeczeństwu większą kreatywność 
i zdolność do rozwoju, a więc stanowi przesłankę społecznego dobrobytu (John S. Mill, 
Friedrich A. Hayek)25. Koncepcja liberalna zakłada ograniczenie ingerencji państwa 
w życie jednostki i uznaje, że bogactwo i zamożność społeczeństwa nie zależą od rządu, 
lecz od pracy. Prawo ma zatem przede wszystkim chronić wolność, własność i bezpie-
czeństwo jednostki.

W obszarze wizji liberalnej pozostaje myśl Tadeusza Zielińskiego inspirująca się 
wizjami Radbrucha i Johna Rawlsa i dowodząca, że sprawiedliwość proceduralna jest 
„niewzruszalną rękojmią praworządności”. Profesor podzielał przy tym myśl Alberta 
Camus, że „najdotkliwsze z męczarni człowieka jest być sądzonym bez prawa”, a więc, 
że „w państwie prawnym prawo do rzetelnego procesu przysługuje każdemu, nawet 
najbardziej odrażającemu obywatelowi”. W tak rozumianej sprawiedliwości procedural-
nej zawarty jest obowiązek praworządnego działania organów publicznych i obowiązek 
obywateli przestrzegania prawa. Jednak nie oznacza to w skrajnych przypadkach zaka-
zu buntu obywateli przeciwko niesprawiedliwemu prawu. „W czasach «burzy i naporu» 
przewagę nad «literą prawa» (ustawowego) uzyskują wartości takie, jak: sprawiedliwość, 
prawo do pracy i godziwego wynagrodzenia za nią, ochrony zdrowia itd.”. Jeżeli chodzi 
zaś o obowiązki władzy i obywateli, to „nie są w państwie prawnym symetryczne”, co 
oznacza, że nawet wówczas, gdy obywatele buntują się, to od przestrzegania sprawiedli-
wości proceduralnej władza nie może odstąpić26.

4. Naruszenie godności człowieka jako hybris uzasadniająca 
jego opór

Współcześnie powszechnie podkreśla się fundamentalne znaczenie godności 
ludzkiej27. Zapewnienie jej ma leżeć u podstaw pokoju sensu largo, postępu, obowiązku 
usunięcia przemocy, zapewniania sprawiedliwości, przeciwdziałania wszelkiemu złu. 

 25 L. Morawski, op. cit., s. 131 i n. oraz powołana literatura: J.S. Mill (Utylitaryzm. O wolności); 
F. Hayek (The Constitution of Liberty; New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of 
Ideas).
 26 T. Zieliński, „Przegląd Tygodniowy” 7 kwietnia 1999, s. 13. Jeżeli chodzi o sprawę przewagi „war-
tości” nad przepisami zapewniającymi „ład i porządek”, to w państwie prawnym stan taki nie może mieć 
miejsca. Profesor nie godzi się z wmawianiem tłumowi, że wyraża „mądrość zbiorową”, a oceniając taką 
wypowiedź za demagogiczną stwierdza, iż wiara w dogmaty odradza ideologie wypowiadające prymat 
„wartości” wobec prawa i prowadzące do przestępczych następstw.
 27 J. Oniszczuk, O znaczeniu i zmienności godności człowieka. Światowy katalog wolności i praw czło-
wieka jako kryterium godności, [w:] Człowiek Prawo Państwo, Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisła-
wowi Leszkowi Stadniczenko, Warszawa 2017, s. 739 i n.
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Wiązana jest z tolerancją oznaczającą zrozumienie dla inności. Uznawana jest za pod-
stawowe źródło wolności i praw jednostki, tj. politycznych, cywilnych i społeczno-eko-
nomicznych28. Wyraźne znaczenie praktyczne godność ludzka uzyskała po ujęciu jej 
w aktach prawnych i przez orzecznictwo sądowe29. Wreszcie interpretacja godności, 
będącej zasadą konstytucyjną, nawiązuje do myśli kantowskiej, gdy uznaje, że zasada 
nakazuje „traktowanie osoby ludzkiej nie jako środka do realizacji celów zakładanych 
przez państwo, ale jako punktu odniesienia dla działań władz publicznych”. W połącze-
niu zaś z zasadą gwarantowania wolności i praw człowieka zasada godności człowieka 
opisywana jest jako określająca rolę praw jednostki30.

Powołany Immanuel Kant postrzega człowieka jako cel sam w sobie, który ma 
godność31. Jako istota rozumna i wolna sam ustala prawidła swojego postępowania. 
W rozumie ludzkim filozof umieszcza sens i podstawę moralności. Możliwość ograni-
czenia wolności filozof uzasadnia tylko regułą „człowieczeństwa pojętego jako cel sam 
w sobie”. W stosunku więc do praw wolności (moralnych) jego praktyczny imperatyw 
kategoryczny brzmi: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w tej osobie, jako też w oso-
bie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka” (zasada 
filozofii społecznej Kanta)32. Z człowieczeństwa wynika, że ludzie mają jedno naturalne 
prawo do wolności w postaci niezależności od bycia ograniczonym przez innych na tyle, 
na ile może ona współistnieć z wolnością innych w zgodzie z prawem ogólnym. Zasada 
wolności nakłada obowiązek uwzględniania równości wszystkich ludzi, gdyż każdy 
człowiek ma godność, która jest bezcenna i dlatego nie dopuszcza żadnego ekwiwalentu33. 
Jeżeli chodzi o rolę państwa w stosunku do prawa, to wizja kantowska zakłada, że ma 
służyć prawu, którego sensem jest zachowanie wolności, co następuje przez równe ogra-
niczenie wolności każdego. Ma gwarantować współistnienie indywidualnych wolności, 
a nie służyć powszechnemu dobru czy szczęściu ludzi. W ujęciu kantowskim doszło do 
sprowadzenia „prawa człowieka do wolności”, zaś rolą prawa stanowionego jest gwaran-
towanie „równej wolności dla wszystkich jednostek”. Jeżeli chodzi o pozbawienie jed-
nostki wolności, to wizja kantowska nie dostrzegała takiej możliwości, dowodząc, że 
wolność „wiąże się najściślej z godnością człowieka”. Wolność okazała się być „jedynym 
przysługującym człowiekowi prawem wynikającym z jego człowieczeństwa”. Człowiek 
został zatem ujęty „a priori w stosunku do prawa pozytywnego i do państwa”34. Dla 

 28 M. Wiśniewski, Kategoria godności osoby ludzkiej, [w:] T. Jasudowicz (red.), Polska wobec euro-
pejskich standardów praw człowieka, Toruń 2001, s. 39 i n.; K. Complak, O prawidłowe pojmowanie god-
ności osoby ludzkiej w porządku RP, s. 63 i n.; M. Jabłoński, Rozważania na temat znaczenia pojęcia god-
ności człowieka w polskim porządku konstytucyjnym, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności 
obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 81.
 29 Zbiór artykułów [w:] K. Complak (red.), Godność człowieka jako kategoria prawna, Wrocław 2001.
 30 B. Banaszak, Zasady ustroju a prawa jednostki, „Rzeczpospolita” 14-15 czerwca 1995.
 31 M.J. Meyer, Idea godności u Kanta a współczesna myśl polityczna, [w:] K. Complak (red.), God-
ność człowieka…, s. 43-53.
 32 M. Szyszkowska, Zarys..., s. 147-151, 156, 157; eadem, Dzieje filozofii, Białystok 2009, s. 84, 85, 87.
 33 J. Bjarup, Continental Perspectives..., s. 289.
 34 M. Szyszkowska, Zarys..., s. 147, 148, 150, 151; I. Kant, O porzekadle [w:] O porzekadle: To może 
być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny, tłum. 
M. Żelazny, Toruń 1995, s. 27-28.
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kantowskiej koncepcji prawa ważne jest kryterium akceptacji prawa stanowionego. Fi-
lozof tym kryterium czyni zasadę sprawiedliwości, która uwzględnia godność człowie-
ka, ujmowanego jako odpowiedzialna i autonomiczna jednostka. Test zaś sprawdzający 
sprawiedliwość prawa związany jest z czynnikiem praktycznym, tj., czy ludzie chcą 
uznać ustawę za uniwersalną (sprawiedliwą). Wynik jest wypracowywany w racjonalnej 
dyskusji, tj. gdy obywatele mogą publicznie głosić rozumne opinie35. Wizja kantowska 
wpłynęła na liberalizm głoszący, że warunkiem swobód człowieka jest równość, która 
z kolei uzależniona jest od wolności. Różne niedostatki dotyczące swobód i równości 
spotykają się z postulatami wyrównywania, tj. dostarczania pewnej sprawiedliwości. 
Powszechna jest wiedza, że w rzeczywistości swoboda działania człowieka zależy także 
od jego sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, politycznej itd. Co ważne, wątpliwa jest 
wolność w sytuacji, w której społeczne nierówności stanowią barierę godnego życia36.

Szczególną użytecznością intelektualną godności w ujęciu oświeceniowo-liberal-
nym zainteresowała się nowoczesna myśl prawna i prawo (instytucjonalizacja godności). 
Można tu zaznaczyć, że rozważania nad prawnym sensem godności dostrzegają, iż na 
czele katalogu wolności i praw człowieka trudno umieścić zamiast niej jakąś wolność37. 
Prawne ujęcie godności oznacza zwłaszcza, że stosunek do niej wyraża się w istnieniu 
różnych swobód i praw ludzi oraz kompetencji gwarancyjnych organów władzy publicz-
nej. W treści tych krajowych i międzynarodowych aktów są więc wyrażone pewne wizje 
odzwierciedlające jakiś poziom relacji między jednostką, społeczeństwem i państwem. 
Niektóre interpretacje traktują te prawa jako wyraz minimalnej sprawiedliwości38. W każ-
dym razie europejski katalog treści praw i wolności człowieka jest bardziej rozbudowa-
ny, niż tzw. światowy. Ma to być pochodną europejskiego wyprzedzania innych konty-
nentów, jeżeli chodzi o realizowaną koncepcję wolności i praw człowieka. Można tu 
zasygnalizować, że oprócz określonej wizji godności człowieka owa koncepcja przyjmu-
je pewne rozumienie wolności (liberalne), a także uznaje ważność równości jednostek 
i dobra wspólnego.

Poważne naruszanie uznanego przez ludzi poziomu godności (wolności i praw) 
jest źródłem konfliktów, a nawet rewolucji. W tym przypadku problem godności rozwa-
żany jest zwłaszcza w kontekście nędzy ludzi, ich niewysłuchiwania, różnych zagrożeń 
ich bytu, nieprzyjaznego traktowania itd. Najogólniejsza opinia jest taka oto, że człowiek 
poszukuje uznania jego godności. Tymczasem np. bieda i poczucie winy czy wstydu 
idące za nią sprawia, że ludzie czują się „wypchnięci”. Owo wykluczenie bywa pojmo-
wane jako bezradność w osiągnięciu standardów, do których ludzie powinni aspirować39. 
Bezradność ludzi wynika też z ich bycia niewysłuchanym i niechęci władzy do ich ro-
zumienia. Ale też godzenie się człowieka z uczuciem bezsilności bywa traktowane jako 

 35 J. Bjarup, Continental Perspectives..., s. 291.
 36 J. Oniszczuk, Kapitalizm neoliberalny, sprawiedliwość i wolność, [w:] J. Osiński (red.), Kapitalizm 
czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, Warszawa 2012, s. 103-137.
 37 E. Tugendhat, Wykłady o etyce, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2004, s. 383.
 38 Ibidem, s. 418.
 39 P. Reszka, Polska, która się wstydzi, „Gazeta Wyborcza” 21-22 maja 2016, s. 21.
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zło, bowiem uwłacza to ludzkiej godności40. Bezsilność jest jednym ze źródeł frustracji 
i podobnie jak naruszanie sprawiedliwości, obojętność i niechęć do innych ludzi, np. ze 
względu na ich wartości, wywołuje gniew. Zatem znaczenie dla usuwania źródła niechę-
ci czy niepokojów ma likwidowanie materialnych i niematerialnych źródeł frustracji 
w duchu liczenia się z godnością innych. W godnościowym rozbrojeniu gniewu, tworzą-
cego frustracje, którymi manipulują zwolennicy np. dyskryminacji czy nacjonalizmów, 
dostrzega się sposób na rozwiązywanie problemów ludzkich41.

Niedostatki w powyższym zakresie, a także naruszanie prawa stawia kwestię 
swobody oporu człowieka czy tzw. obywatelskiego nieposłuszeństwa42. Jest ono współ-
cześnie uznawane, a jego uzasadnienie odnajduje się w wolności i równej godności 
ludzkiej. Można przypomnieć, że swoboda oporu wśród swoich wizji założycielskich ma 
zwłaszcza postępowanie słusznościowe Antygony, legalistyczne stanowisko Sokratesa, 
bunt wolnościowy Spartakusa czy poglądy etyczne Chrystusa. Trudno w takiej sytuacji 
oprzeć się najogólniejszej myśli, że opór bywa wyrazem walki o człowieczeństwo. Po-
nieważ problem oporu powstał w związku z działaniem władzy godzącej w zwyczaje, 
bezpieczeństwo, godność czy poczucie sprawiedliwości człowieka, stąd bywa opisywa-
ny jako „naturalny”.

Liberalno-demokratyczne koncepcje społeczeństw wiążą tzw. naturalną godność 
człowieka z równą wolnością każdego, a opór postrzegany jest jako jeden z elementów, 
który składa się w ogóle na wolność jednostki. Opór pojawia się jako cecha wyrażająca 
istotę człowieczeństwa. Trudno wyobrazić sobie wolną jednostkę bez możliwości sprze-
ciwiania się innym poglądom czy zniewalającym decyzjom władz publicznych. W tej 
sytuacji można powiedzieć, że opór wyrażający człowieka związany jest z jego wolno-
ściami. Nie szuka on aprobaty i zgody w ustawach. Bez oporu i warunków jej urzeczy-
wistniania godność człowieka jest tylko fasadą. Ustawy naruszające wolności i prawa 
muszą liczyć się z oporem, który w demokracji przejawia się w różnych formach praw-
nych, np. powszechnej skargi konstytucyjnej, niezależnego systemu ochrony konstytucji 
czy strajku. Brak prawidłowych instytucji nie powoduje jednak, że idea swobody oporu 
znika. Osłabione są tylko jego gwarancje prawne. Dlatego istotnym problemem z punk-
tu widzenia godności jest swoboda oporu, jego uzasadnienie oraz ograniczenie.

 40 Z. Bauman, Nadzieja, miłość i papierosy, „Gazeta Wyborcza” 16-17 lipca 2016, s. 16.
 41 Np. P. Gradvohl, Zjednoczeni w demontażu, „Gazeta Wyborcza” 16-17 lipca 2016, s. 22-23.
 42 Współczesnym rozważaniom o obywatelskim nieposłuszeństwie towarzyszą przykłady normatyw-
ne odnoszące się do sprzeciwu. Na przykład przywoływana jest Deklaracja Niepodległości Stanów Zjedno-
czonych jako dopuszczająca prawo do oporu w sytuacji, gdy ustawodawstwo „ujawnia zamiar ujarzmienia 
ludzi pod absolutnym despotyzmem”. To prawo „zwalnia od posłuszeństwa wobec takiego prawa, które 
zagraża porządkowi ustanowionemu w akcie o najwyższej mocy prawnej […]. Pozwala równocześnie na 
przeciwstawienie się w różnych formach takiemu prawu i wszelkim innym działaniom zagrażającym lub 
naruszającym konstytucję”. Jako przykład bliższej w czasie regulacji prawa do oporu podawana jest konsty-
tucja Grecji, która określa, że „Przestrzeganie Konstytucji zostaje powierzone patriotyzmowi Greków, któ-
rzy mają prawo i obowiązek przeciwstawiać się wszelkimi sposobami każdemu, kto zmierzałby do obalenia 
jej przy użyciu siły”. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycz-
nych, Kraków 2004, s. 270.
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Dla zrozumienia pojęcia godności znaczenie mają okoliczności jej naruszania. 
Otóż w stosunku do naruszeń pochodzących z zewnątrz w stosunku do człowieka wy-
rażane są poglądy, że stanowią one opresję, ale koncepcyjnie nie uchylają ogólnego 
sensu godności. Natomiast to, co unicestwia godność ma pochodzenie wewnętrzne, 
a zwłaszcza ma to być ludzka nienawiść i pogarda. Kształt moralnych zasad świata bez 
nienawiści formułowało wielu myślicieli. Takie odniesienie do nienawiści zawarte jest 
np. w regułach, które przywołuje Leszek Kołakowski, tj., że: „nie istnieje prawo do 
nienawiści, bez względu na okoliczności”, „nonsensem jest powiedzenie, iż ktoś zasłu-
guje na nienawiść”, „jest w naszej mocy żyć bez nienawiści”, „nienawiści się wyrzec, 
nie znaczy wcale wyrzec się walki”, „każde uprawnienie uprawnieniem być przestaje, 
skoro się usiłuje przez nienawiść utwierdzić, albo też, co na jedno wychodzi, że jest to 
działanie samo-niszczące – nienawiść zaprzęgać do służby sprawiedliwości”. Zatem 
człowiek, który uległ totalitarnemu zatruciu nienawiścią miałby sam ograniczać swoją 
godność. W przypadku moralnego i politycznego obszaru nienawiści filozof nie dostrze-
ga sprzeczności, gdyż nie ma przypadków, „kiedy nienawiść mogłaby być moralnie 
potępiona i zalecona zarazem jako przydatny środek polityczny, by otworzyć drogę 
światu wolnemu od nienawiści: środek uświęca cel”. W każdym razie filozof przypomi-
na, że europejska tradycja religijna nie tylko żąda rezygnacji z nienawiści, ale oczekuje 
modlitwy za sprawców cierpień. Wątpiąc zaś w skuteczność instytucjonalnych zabiegów 
przeciwko zawiści i żądzy zemsty, drogi poprawy życia ludzi myśliciel poszukuje w dąż-
ności każdego człowieka do poskramiania własnego zła, gdyż przez to działanie ma 
dochodzić do ograniczania zła w ogóle43. Za nienawiścią i pogardą może postępować 
przemoc. I w tym przypadku w większym stopniu ma następować utrata godności przez 
czyniącego zło. Przemoc traktowana jest często jako podstawowa forma zła. U źródeł 
zła odnajdywane jest zaś zakwestionowanie bytu innego człowieka i odmawianie mu 
swobody jego woli. Owa przemoc ma być zjawiskiem zawierającym w sobie pogardę, 
która pozbawia sprawcę zła godności44.

5. Filozoficzne objaśnienie hybris – sprawa krzywdy

W ujęciu mitologicznym samowolne naruszenie miary wyznaczonej przez bogów 
stanowi hybris, której następstwa określali bogowie. Mogły nimi być np. zniszczenie 
państw i ich ustrojów czy ukaranie indywidualnych ludzi. Ale też opis mitologiczny 
w sposób szczególny traktował mądrość – jako wyłączną cechę bogów, niedostępną dla 
ludzi. Samowolne wkraczanie ludzi w ten obszar oznaczało występek przeciw funda-
mentalnej tajemnicy mądrości. Tę miarę boską, tj. myślenia przekroczyli filozofowie. 
Filozofii nie zadowala stwierdzenie, że ludzi spotykają nieszczęścia, gdyż nie oddali 
bóstwom należytej czci, bądź że wkroczyli w obszar przynależny bóstwu, stąd zazdrosne 
bóstwo zemściło się. To był mitologiczny świat poddania, niezadawania sobie trudu 

 43 L. Kołakowski, Wychowanie do nienawiści, wychowanie do godności, „Gazeta Wyborcza” 20-
21 października 2007, s. 32-33.
 44 M. Środa, Obywatel kaliban się nudzi, „Gazeta Wyborcza” 9-10 maja 2015, s. 12.
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pytania i wyjaśniania, dlaczego coś jest i pozostawania przy bezradnej uniwersalności 
– „nic nie zależy od człowieka” czy „tak widocznie miało być”. Filozofia, odpowiadając 
na pytanie, dlaczego człowiek – istota społeczna – nie powinien popełniać hybris, po-
stępowanie człowieka uzasadniła rozumowo przesłankami wyprowadzonymi z rzeczy-
wistości ludzkiej. Filozofia nawiązała m.in. do ważnej treści życia ludzi – do tego, co 
wywołuje cierpienie innego człowieka. To rozum filozoficzny odkrywa też, co narusza 
zasadę „człowiek miarą wszechrzeczy”, tj., kiedy postępowanie ludzkie okazuje się być 
hybris zagrażającą człowieczeństwu jednostki. Miara człowieczeństwa ujęta w filozofii 
nie uznaje jakiejś „obłędnej”, mitologicznej winy człowieka za działania innego, zwłasz-
cza władców. Filozofia kwestionuje dopuszczalność pozarozumowych usprawiedliwień 
czynów, za którymi przecież ukrywają się poszczególni ludzie, państwo czy różne spo-
łeczne ciała. Filozofia nie pozostawia niedomówień, nie mówi, że: „kto wie czy cierpie-
nia ludzi z powodu złej władzy nie są jakąś karą”, nie usprawiedliwia władców i nie 
zdejmuje z nich odpowiedzialności. Dla filozofii krzywda jest krzywdą sprawianą przez 
ludzi z uwagi na ich interesy ukrywane za różnymi fasadami. Dlatego orzeka ona o war-
tościach ponad decyzjami rządzących, nie odwołuje się do wyobraźni o zaświatach ani 
nie przyjmuje bezkrytycznie dorobku tzw. codziennej praktyki i polityki poszczególnych 
ludzi i wspólnot.

Filozoficzny rozum poradził sobie też z próbą wpisania (wplątania) go w ramy 
swoistego pozaetycznego gracza, tj. sprawnego narzędzia i zdezawuowania jego legity-
macji do sięgania w obszar tajemnicy. On bowiem przeciw możliwej własnej destruk-
cyjności wprowadził zabezpieczenie w postaci służenia wartości dobra. I, co ważne, 
rozum filozoficzny każde orzeczenie umysłu związał z zasadą niekrzywdzenia; uznanie 
decyzji jako rozumnej oznacza zatem konieczność spełnienia przez rozstrzygnięcie, przez 
każdą regułę postępowania warunku (kryterium) niekrzywdzenia. W ujęciu sokratejskim 
decyzja nie jest racjonalna, jeżeli powoduje krzywdę. Filozofia w stosunku do archaicz-
nej hybris zaproponowała najpierw próbę rozumnej oceny sytuacji krzywdzenia i wnio-
sła poprawki do tradycji pojmowania hybris. Oświeceniowy zaś rozum i jego empatia 
wobec krzywdzonego wyraźnie wystąpiły przeciw tradycji przemocy i uznawaniu jej 
„naturalnego” charakteru. Dokonał on tego za pomocą uznania autonomiczności i legi-
tymacji rozumności niekrzywdzącej oraz odkrycia równego człowieczeństwa w każdej 
osobie ludzkiej. Zatem używanie rozumu, które służy np. postliberalnemu naruszaniu 
miary przez uwolnienie wielkiej chciwości, nieumiarkowania i prowadzi do społecznej 
destrukcji oraz ludzkiej krzywdy, stanowi hybris. Destrukcyjne używanie rozumu przez 
pychę postliberalnej ideologii jest zatem w konflikcie z filozofią, która jako taka jest 
tworem próbującym konstruować sensy w oparciu o rozumne poznawanie łączone z za-
sadą lepszego argumentowania i przy uwzględnieniu zasady niekrzywdzenia.

Na pytanie zatem o kryterium, jakie proponuje filozofia dla współczesnej refleksji 
nad hybris, można odpowiedzieć, że jest nim naruszenie zasady niekrzywdzenia. Do 
uznania zaś, że ma miejsce rozumność działania, filozofia żąda dodatniej wartości mo-
ralnej tego działania. Wreszcie owa rozumność sprzeciwiająca się krzywdzeniu podąża 
za zasadą lepszego rozumowego argumentu na rzecz sprawiedliwości. Filozofia dodała 
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też katalog wolności i praw, z naruszeniem których związała krzywdę. I zatem współ-
cześnie o hybris można powiedzieć, że ma zwłaszcza miejsce, gdy ludzie są pozbawiani 
należnych im dóbr i wartości; tego, co służy ich życiu i zdrowiu, ich poglądom i wyzna-
niom. Wówczas bowiem ludzie ograniczani są w ich godności, gdyż ma miejsce niszcze-
nie ich wolności i praw określonych w światowej konstytucji praw i wolności człowieka. 
Zwłaszcza groźna jest ta hybris, która wyrządzając krzywdę, jest wyrazem ogromnej 
pychy, gdy wynika z resentymentu, pogardy, nienawiści, chciwości, tzw. znieczulicy czy 
mściwości. Ujawniająca hybris zasada niekrzywdzenia bada występki z rozumnej i mo-
ralnej pozycji. U jej podstaw jest poczucie prawa i wynalazek Sokratesa – sumienie.

Współcześnie w stosunku do owej hybris w postaci naruszenia wolności i praw 
człowieka, spoglądając z punktu widzenia doświadczeń historycznych i tradycji filozo-
ficznej, można powiedzieć, że wśród wywalczanych przez setki lat wolności człowieka 
jest swoboda odmowy poddania się ustawie czy uznania jej obowiązywania, jeżeli nie 
ma innej realnej możliwości jej zakwestionowania jako pozbawiającej wolności i praw 
oraz z założenia w ten sposób sprawiającej krzywdę. Pojawia się jednak pytanie o me-
chanizm odmowy i następczy mechanizm postępowania państwa. Przede wszystkim 
w duchu Radbrucha należy uznać konieczność przestrzegania prawa przez państwo, 
nawet, gdy obywatel się „buntuje”. Po drugie, to nie na obywatelu ma ciążyć wykazanie 
niesprawiedliwości, ale w sytuacji odmowy jednostki podporządkowania się jej, obo-
wiązek wykazania sprawiedliwości ustawy spoczywa na państwie. Nie ma bowiem 
domniemania sprawiedliwości ustawy. Sprawiedliwość jest cechą immanentną tylko 
prawa. Ustawa, która jest dziełem człowieka, rezultatem politycznych „targów”, gry 
interesów i wartości oraz większościowego decydowania (tj. przewagi człowieka nad 
człowiekiem), musi w przypadku zakwestionowania sama (państwo) dowodzić nie tylko 
dobrego formalnie pochodzenia (poprawnego uchwalenia), ale i tego, że służy sprawie-
dliwości materialnej (ważnemu dobru, dominującemu wyraźnie w konflikcie konkuru-
jących wartości) i nie sprowadza krzywdy. Zatem, to ustawa ma przekonywać, że nie jest 
w czyimś interesie przy pokrzywdzeniu osoby kwestionującej ją. Ustawa nie jest bowiem 
produktem boskiej władzy rozumnej, wyższej i nieskażonej jakąś przyziemną chciwością 
czy zwykłą żądzą władzy polityków i urzędników. Akt władzy ludzi musi być zatem 
stale przygotowany na wyjaśnienie, że nie służy jakiemuś „izmowi”, od egoizmu poczy-
nając. W tym zakresie sensowna pozostaje idea prawa zainspirowana projektami formal-
nymi Stammlera45 i Kanta. Nawiązanie do ich koncepcji w tym zakresie odnaleźć moż-
na u Radbrucha46. Żądania pod adresem prawa, aby odpowiadało harmonijnej relacji 
między elementami idei prawa oraz zgoda na odmowę poddania się niesprawiedliwemu 
prawu (opór), przy gotowości poniesienia ofiary (kary) za indywidualistycznie pojmo-
wanie niesprawiedliwości zagrażającej dobru wspólnemu, stanowi pewne zwieńczenie 
tradycyjnej wizji państwa i racjonalności ustawy, której służy z założenia domniemanie 
bycia prawem. Powyższe uwagi ukazują zamykanie pewnej tradycji prawa do oporu 

 45 M. Szyszkowska, Przystawalność..., s. 30-40.
 46 Radbruchowska zgoda na prawa człowieka jako kryterium materialnej sprawiedliwości ustawy, 
traktuje prawo jako produkt, którego treść zmienia się stosownie do rozwoju rozumnej kultury człowieka 
w jego długotrwałym doświadczeniu.
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skierowanego w stosunku do państwa, którego władza jest „święta” (św. Tomasz). Wizja 
Radbrucha pojawia się jako znaczący projekt, który dąży do pogodzenia „świata” natu-
ralnego z pozytywnym. Radbruch ukazuje, że człowiek staje wobec „uświęconej władzy” 
i musi się tłumaczyć z nieprzestrzegania niesprawiedliwego prawa państwa przed tym 
państwem. Ten nonsens i paradoks obnażył się szczególnie w okresie totalitaryzmów, 
a ostateczne skompromitowanie prawa państwowego przez wykazanie, że są to tylko 
„prywatne” ustawy grup rządzących, że są formą przemocy „niektórych”, nastąpił wraz 
z kryzysem 2007/2008 r. Globalna prywatyzacja podatków płaconych na rzecz państwa 
i lokalny kryzys z odpodmiotowieniem politycznym jednostek dowiodły iluzoryczności 
współczesnej debaty publicznej i zniweczenia tradycji greckiej polis. Ów kryzys wywo-
łała wspólna polityka rządów i instytucji rynków finansowych. Co więcej, podmioty te 
razem wymyśliły też plany ratunkowe w postaci pompowania pieniędzy podatników 
w system globalnych rynków finansowych.

Rządy technokratów i parlamentarne ustawy „uwikłane” w interesy władzy jednych 
ludzi nad innymi, przy braku realnej możliwości zweryfikowania ustawy przez jednost-
kę pod kątem jej osobistej krzywdy, stawia sprawę nie tylko prawa jednostki do oporu. 
Rządzący bowiem obłudnie, pod zasłoną frazeologii służenia ważnemu dobru wspólne-
mu wykazali obywatelowi, że nie jest niesprawiedliwie wywłaszczany na rzecz cudzego 
interesu. Warto powtórzyć, że w ponowoczesnych (postliberalnych) warunkach w przy-
padku „buntu” jednostki, konieczne jest przesunięcie ciężaru dowodu z obywatela na 
rządzących. Inaczej mówiąc, ma tłumaczyć się ten, kto tworzy prawo, a nie jego adresat. 
Nonsensem jest, gdy jedyny „realny” byt naszego świata, tj. jednostka, usprawiedliwia 
się za nieprzestrzeganie instrumentu (ustawy) powstałego w świecie zbiorowej fikcji, tj. 
konwencjonalnej (nierealnej) formy, jaką jest państwo. To ono , byt quasi-realny, i ustawa 
jako instrument konkretnych ludzi47 mają się tłumaczyć. Organy (ludzie) reprezentujące 
ten „byt” państwowy muszą usprawiedliwiać ustawę przed drugim człowiekiem wedle 
zasady, że to na żądającym czegoś ciąży obowiązek wykazania prawości żądania. Osta-
tecznie bowiem historia dowiodła, że to arogancja i ignorancja rządzących w sposób 
bardzo częsty, niemal ciągły, wprowadza ludzi w nieszczęścia i cierpienie. Konieczna 
jest zatem zmiana podejścia do ustaw (i rządzących), aby uchylić mechanizm kryzysu48. 
Nie istniała antyczna tradycja domniemania prawości nowych ustaw, a świat kodyfiko-
wanego prawa rozpoczynał się w warunkach nieufności do „ambitnego” legislatora49. 

 47 Zob. poglądy H. Kelsena [w:] J. Oniszczuk, Filozofia i teoria…, s. 371 i n.
 48 K. Rogoff, Świat sam zgotował sobie kłopoty, „Dziennik Gazeta Prawna” 5 listopada 2009, s. A12. 
Na pytanie, dlaczego gospodarki wpędzają się w kłopoty, prof. Kenneth Rogoff twierdzi, że odpowiedź jest 
trywialna, bowiem tym źródłem jest arogancja i ignorancja inwestorów oraz twórców polityki gospodarczej. 
Wniosek taki został wyciągnięty z badań nad setkami kryzysów, które miały miejsce w 66 krajach w okresie 
ostatnich ośmiuset lat. Wspomniane podmioty przejawiają ignorancję, jeżeli chodzi o wiedzę z wcześniej-
szych kryzysów i arogancję, gdy mówią „nie przejmuj się, tym razem jest inaczej”.
 49 Na rzecz stabilności prawa, ale i odpowiedzialności prawodawcy stanowiącego prawo na rzecz do-
bra polis, przywoływane są zwykle poglądy Platona i Arystotelesa, ale i np. Ajschylosa czy Tukidydesa. 
Szczególnie znaczący wydaje się przykład związany z Lokrami (dorycki lud grecki), którzy mieli przyjąć 
jako pierwsi kodeks w formie pisanej. Za Demostenesem podaje się, że osoba, która proponowała zmianę 
w prawie, przedstawiała ją „z liną wokół szyi, która, jeżeli jego propozycja została odrzucona, była 
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W każdym razie współcześnie problem prawa jednostki do oporu nabrał nowego sensu. 
W warunkach współczesnego państwa populistyczno-oligarchicznego kwestią jest dro-
ga intelektualizacji demokracji i przywrócenia względnego ładu do nowoczesnej polis.

Zakończenie
W sytuacji naruszania przez wszelkie instytucje władzy (także prywatne) osią-

gniętego przez społeczeństwa międzynarodowego standardu wolności i praw człowieka 
(w Europie także standardu regionalnego) zawsze ma miejsce zakwestionowanie godno-
ści człowieka. Taka ocena wiązana jest zwłaszcza z następstwami obecnego stanu glo-
balizacji, który bywa uznawany za rezultat sukcesu ideologii postliberalnej (tzw. neoli-
beralnej), wykazującej „naturalny” charakter egoistycznego rynku finansowego, 
rządzonego jedyną prawdziwie naturalną zasadą zysku. Postliberalizm odrzucił liberal-
ne wartości w postaci wolności osobistej i np. takich praw, jak prawo do bycia innym czy 
do godności i szacunku. Orientacja krytyki postliberalizmu z pozycji solidarnościowych, 
wobec pogłębiania nierówności50, miałaby zmierzać ku „wolnościowemu rdzeniowi idei 
liberalnej”51. Wyjście ze złego korytarza, w który wpędzana jest ludzkość przez chciwość 
nieliberalnego rynku, odnajdywane bywa w rozwoju prawdziwej debaty politycznej 
całej wspólnoty, gdyż wówczas „Wszyscy zyskalibyśmy na sile, gdyby każdy z nas, a nie 
tylko nieliczni, mógł czuć się bezpieczny”. Wykształcone wówczas solidarnościowe 
instytucje wspólnoty nie będą pochodziły ze sfery np. litości i filantropii, ale pojawią się 
w „poczuciu wspólnej odpowiedzialności moralnej za godność każdego ze swych człon-
ków”, za jego swobodę do samostanowienia i wolność od upokorzeń52. W tym podejściu 
sytuowana jest nadzieja na bardziej „sprawiedliwy podział dochodu oraz społeczną so-
lidarność”. Na podstawie zaś sytuacji życiowej wielu ludzi już na początku XXI w. 
wysuwano myśl o zbliżaniu zderzenia postliberalnego i solidarnościowego sposobu 
myślenia. Uzasadnienie tego sporu odnajdywano w tym, że istniejący system dystrybu-
cji pozostaje w sprzeczności z „szacunkiem należnym godności jednostki”. Wobec tego 
przedkładane jest np. oczekiwanie skierowane pod adresem ideologii i polityki postlibe-
ralnej i demokracji, aby zwróciły uwagę na sprawiedliwość i solidarność społeczną53.

Obecnie różne naruszenia w państwach uniwersalnych wolności i praw człowieka 
często oznaczają tak wysoki poziom zakwestionowania godności ludzi, że mają, mówiąc 
językiem epoki archaicznej, wymiar kosmicznej hybris. Owego ogromu przemocy 

zaciskana”. Z kolei ateńskie utrudnienia zmian legislacyjnych polegały na tym, że ten, kto przedstawiał 
propozycje prawne najpierw wytaczał „swoistego rodzaju oskarżenie (graphē) przeciwko staremu prawu 
[…]. Ryzykował przy tym obwinienie o coś, co można by nazwać niekonstytucyjnym zachowaniem (graphē 
paranomōn), jeśli zaniedbałby jakiejś wymaganej formalności lub jeśli jego propozycja mogłaby być uzna-
na za naruszającą pewne fundamentalne wartości”. Zob. I. M. Kelly, op. cit., s. 31.
 50 Np. w 2017 roku 82% bogactwa wytworzonego na świecie zostało przejęte przez 1% najbogatszych, 
zaś 42 najbogatsze osoby miały taki sam majątek, jak biedniejsza połowa ludzkości. Zob. P. Maciejewicz, 
Bogaci pompują majątki, „Gazeta Wyborcza” 22 stycznia 2018, s. 9.
 51 Z. Bauman, W fortecach nowoczesności, „Gazeta Wyborcza” 5–6 sierpnia 2006.
 52 Ibidem.
 53 M. Król, O nową solidarność społeczną, „Europa” dod. do ,,Dziennika” 16 grudnia 2007, s. 7.
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dokonanej za pomocą ustaw (pseudolegislacji) dowodzi wielka skala krzywd ludzkich. 
Powszechna jest wiedza, że za tą przemocą ukrytą za fasadami tzw. woli ludu, sprawie-
dliwości społecznej, dobra publicznego, wolnościowych przekształceń itd., znajdują się 
interesy osobiste, grabież grupowa, resentyment czy dyskryminacja. Służący tej prze-
mocy zapewne mieliby powód do zmartwień wedle tradycji hybris. Współcześnie zaś 
mają wówczas problem, gdy skrzywdzeni ludzie, których godność jest niszczona, sko-
rzystają ze swobody oporu. W każdym razie wedle prawa naturalnego hybris polegająca 
na krzywdzeniu jednostki przez naruszanie jej praw człowieka w interesie „prywatnej” 
ustawy nie ulega przedawnieniu.
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O cukierniku i o drukarzu, czyli o dwóch 
tradycjach praw człowieka 

Drogi Panie Doktorze, wspominając Pana postać, dziękuję 
za kilka lat miłej współpracy oraz okazywany mi szacunek 
i życzliwość. Pozostając pod wrażeniem Pana mądrości, dy-
stansu do otaczającego świata i pokory wobec przeciwności 
losu, ofiaruję kilka przemyśleń na temat trudnych pytań o kon-
flikt praw człowieka w kontekście dwóch tradycji ich ochrony. 
Wybrany temat uwzględnia bliskie Pana zainteresowaniom 
badawczym zagadnienie prywatności oraz federalizmu.

1. Cukiernik

Jack Phillips mieszka w Lakewood w stanie Colorado. Od 1993 r. jest cukiernikiem, 
a jego ciasta okolicznościowe zna cała okolica. Szczególną popularnością cieszą się tor-
ty ślubne, za które otrzymał najwyższe wyróżnienia w stanowych konkursach cukierni-
czych. Torty Jacka Phillipsa to prawdziwe arcydzieła, są ręcznie zdobione i z najwyższą 
starannością malowane. Każdy jest przygotowany zgodnie z indywidualnym zamówieniem. 
Sam Jack Phillips uważa się za artystę, a tworzenie tortów za sztukę. Nie bez przyczyny 
jego pracownia nazywa się „Arcydzieło – Sklep Cukierniczy” („Masterpiece Cakeshop”).

Jack jest osobą religijną i prywatnie nie zgadza się z legalizacją ślubów gejowskich. 
Z tego też powodu odmówił przygotowania tortu parze dwóch mężczyzn, którzy plano-
wali swój ślub w Massachusetts, gdzie małżeństwa gejowskie zostały zalegalizowane 
w 2004 r., zanim Sąd Najwyższy uznał prawo do zawierania małżeństw przez osoby tej 
samej płci za prawo podstawowe1. Cukiernik uważał, że jego tort byłby udziałem w ce-
remonii ślubnej, wobec której on wyraża głęboki moralny sprzeciw. Stwierdził też, że 
tort weselny to nie muffinka, ale wytwór jego działalności artystycznej, który ma okre-
ślony przekaz – został stworzony dla konkretnej pary, na konkretną uroczystość. Odma-
wiając przygotowania tortu weselnego, Phillips podkreślił, że narzeczeni mogą w jego 
pracowni kupić wszystkie inne wyroby przygotowane do sprzedaży bez specjalnego 
zamówienia.

Charlie Craig and David Mullins złożyli skargę na cukiernika oraz jego sklep za 
naruszenie przepisów Colorado Anti-Discrimnation Act (CODA) do sądu pierwszej 

 1 Prawo do zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci zostało uznane przez Sąd Najwyższy 
w 2015 r. w sprawie Obergefall v. Hodges, 576 U.S. (2015).
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instancji, który przyznał im rację. Skarżący wygrali również sprawę odwoławczą przed 
Komisją Praw Obywatelskich (Colorado Civil Rights Commission), a następnie przed 
Sądem Apelacyjnym w Denver. Po przegranej przed Komisją Praw Obywatelskich cukier-
nik zawiesił swoją najbardziej dochodową działalność, czyli pieczenie tortów ślubnych, 
ponieważ Komisja nakazała mu przyjmowanie zleceń od każdej pary, nawet pary gejowskiej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego został zaskarżony do Sądu Najwyższego USA, który 
skargę przyjął do merytorycznego rozpoznania w 2017 r.2 Sprawa z oczywistych wzglę-
dów budzi ogromne emocje społeczne i ponad 100 organizacji złożyło do Sądu Najwyż-
szego listy przyjaciela sądu (amicus curiae briefs), w których prezentują swoją ocenę 
zaistniałego konfliktu. Również administracja rządowa zgłosiła własne stanowisko, re-
prezentujące interes Stanów Zjednoczonych, w którym uznaje, że przepisy antydyskry-
minacyjne powinny dopuszczać wyjątek zezwalający na postępowanie zgodnie z własnym 
sumieniem. W szczególności Wydział Sprawiedliwości (Department of Justice) zauwa-
żył, że stan Colorado nie ma wystarczająco ważnego uzasadnienia dla ograniczenia 
wolności wynikających z Pierwszej Poprawki.

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym problem naruszenia praw podstawo-
wych cukiernika został sformułowany w następujący sposób:

Czy poprzez zastosowanie prawa antydyskryminacyjnego stan Colorado, zmusza-
jąc Jacka Phillipsa do stworzenia wypowiedzi, która jest w sprzeczności z jego głęboki-
mi przekonaniami na temat małżeństwa, narusza wolność słowa lub wolność praktyko-
wania religii gwarantowane w pierwszej poprawce?

Należy zauważyć, że sprawa w swej istocie dotyczy świadczenia usług w branży 
kreatywnej. Pozwani – Jack Phillips reprezentujący siebie i swój sklep − argumentowa-
li, że odmowa świadczenia usług nie była kierowana względem osób o odmiennej orien-
tacji seksualnej (jako cechy chronionej), ale osób tej samej płci mającej zamiar zawrzeć 
małżeństwo3. Ten argument nie został jednak uznany za zasadny przez Sąd Apelacyjny, 
ponieważ ochrona przed dyskryminacją ze względu na cechę chronioną rozciąga się 
także na zachowanie ściśle związane z tą cechą. Sąd Najwyższy wydaje się w tej kwestii 
bardziej podzielony. Sędzia Anthony Kennedy, którego głos będzie przeważający dla 
rozstrzygnięcia wobec równego podziału ideologicznego wśród pozostałych sędziów, 
uważa, że odmowa usługi miała miejsce nie ze względu na orientację seksualną, ale 
postępowanie pary gejowskiej, tj. ich decyzję o ślubie.

Co istotne, choć odmowa świadczenia usługi miała swoje uzasadnienie religijne, 
to pozwani przed Sądem Apelacyjnym w pierwszej kolejności powoływali się na wolność 
słowa, która swoim zakresem ochrony obejmuje również wolność twórczości artystycz-
nej. Opierali się w tym zakresie na orzecznictwie Sądu Najwyższego, z którego wynika, 
że państwo nie może nikomu nakazać głoszenia określonych poglądów4. Pozwani argu-
mentowali, że prawo wymusza wypowiedź określonej treści, a więc stanowi wymuszo-
ną wypowiedź (compelled speech). Sąd Apelacyjny stwierdził jednak, że pieczenie tortów 

 2 Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, Docket 16-111.
 3 Masterpiece Cakeshop v. Craig, wyrok z 13 sierpnia 2015 r., 2015 COA 115.
 4 Agency for International Development v. Alliance for Open Society International, Inc., 570 U.S. 
(2013).
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w przedmiotowej sprawie nie stanowi ani czystej wypowiedzi (pure speech), ani zacho-
wania wyrażającego opinie, tj. ekspresywnego zachowania (expressive conduct). Jest po 
prostu zachowaniem (conduct), które nie jest przekazem opinii czy sądów, a zatem nie 
jest chronione przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA. Sąd Apelacyjny zauważył 
jednocześnie, że Phillips mógł wywiesić na sklepie napis głoszący brak poparcia dla 
ślubów osób tej samej płci. Nie mógł jednak odmówić im swoich usług.

Drugim argumentem pozwanych był zarzut oparty na wolności praktykowania 
religii. Twierdzili, że zakaz dyskryminacji stanowi naruszenie wolności religii poprzez 
nakazanie zachowania, które sprzeczne jest z głęboko zakorzenionymi przekonaniami 
religijnymi (co ważne odnoszącymi się również do osoby prawnej, której właścicielem 
był Jack Phillips)5. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że ustawa antydyskryminacyjna jest 
„neutralna”, gdyż jednakowo wiąże wszystkie podmioty biorące udział w obrocie go-
spodarczym, a jednocześnie zawiera wyjątki dla instytucji religijnych. Z uwagi na to, że 
ustawa antydyskryminacyjna została uznana za neutralną, a zatem nie wkraczającą 
w sferę chronionej konstytucyjnie wolności religii, Sąd Apelacyjny potraktował ją jak 
regulację o charakterze ekonomicznym i zastosował najniższy standard badania jej kon-
stytucyjności. W rezultacie uznał, że ustawa służy interesowi publicznemu stanu Colo-
rado, którym jest zakazanie dyskryminacji w miejscach publicznych6.

Sprawa przed Sądem Najwyższym dotyczy zatem zbadania, czy prawo stanowe, 
nakazując cukiernikowi pieczenie tortu weselnego każdej parze, bez względu na jego 
osobiste poglądy na instytucję małżeństwa, narusza wolność wypowiedzi oraz wolność 
religii. W odniesieniu do wolności słowa kluczowa będzie interpretacja definicji pojęcia 
ekspresywnego zachowania (expressive conduct) w świetle wcześniejszych wyroków 
Sądu Najwyższego, zwłaszcza wobec rozbieżności w orzecznictwie sądów federalnych7. 
Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w tej sprawie wytyczy jednocześnie kierunek inter-
pretacji zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w odniesieniu do 
innych usług w branży kreatywnej, zwłaszcza jeżeli bezpośrednio wiążą się z przekazem 
określonych treści.

Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że pieczenie tortów na zamówienie jest chronione 
przez Pierwszą Poprawkę, będzie musiał zastosować najwyższy sądowy standard sądowej 
oceny (strict scrutiny). Standard strict scrutiny polega na przeprowadzeniu następujące-
go testu – po pierwsze, prawo lub praktyka ograniczające wolność religii musi być uza-
sadnione niekwestionowanym, czyli bardzo ważnym interesem publicznym (compelling 
governmental interest); po drugie, prawo lub praktyka musi być ściśle dopasowana do 
tego celu (narrowly tailored means); po trzecie, prawo lub praktyka musi stanowić naj-
mniej restrykcyjny środek wśród środków, które skutecznie służą osiągnięciu niekwe-
stionowanego celu publicznego (the least restrictive means).

 5 Por. Agency for International Development…, w sprawie tej uznano, że wolność religii chroni rów-
nież w wąskim zakresie osoby prawne tak jak w przedmiotowej sprawie, która dotyczyła rodzinnej firmy 
utożsamianej ze światopoglądem jej właścicieli.
 6 Ibidem, §101.
 7 Por. m.in. Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian, & Bisexual Group of Boston, 515 U.S. 557 (1995); 
Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989); Spence v. Washington, 418 U.S. 405 (1974).
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Natomiast zarzut dotyczący wolności religii zależy od tego, czy Sąd Najwyższy 
uzna, że przepisy antydyskryminacyjne stanowią ograniczenie tej wolności czy też są 
wobec religii neutralne. Można oczekiwać, że w tym zakresie Sąd Najwyższy odwoła się 
do wyroku dotyczącego rytualnego palenia pejotu w sprawie Smith8. Judykat ten ma jednak 
zastosowanie tylko do prawa, które spełnia łącznie kryterium neutralności i powszechne-
go obowiązywania. Sprawa Smith dotyczyła zakazu używania środków odurzających 
w miejscu pracy, a zakaz ten został wprowadzony powszechnie obowiązującym prawem, 
które nie było wymierzone w określoną religię. W takim przypadku wystarczy, że prawo 
jest uzasadnione prawowitym celem publicznym, by uznać je za konstytucyjne. W prak-
tyce oznacza to, że nie obowiązuje najwyższy standard oceny sędziowskiej (strict scrutiny).

W sprawie Smith przeważyło zdanie większości, zgodnie z którym wolność prak-
tykowania rytuałów religijnych nie może stanowić uzasadnienia dla wyjątku od po-
wszechnie obowiązującego zakazu używania środków odurzających. W sprawie tej Sąd 
Najwyższy podkreślił jednak, że prawo, które przewiduje indywidualne wyjątki od 
powszechnie obowiązujących przepisów, musi dopuszczać również wyjątek dla praktyk 
religijnych.

Biorąc pod uwagę praktykę stosowania prawa, przepisy antydyskryminacyjne 
stanu Colorado stosuje się z wyjątkami, które pozwalają na odmowę świadczenia usług 
przekazujących obraźliwe lub nielegalne treści. Orzecznictwo stanowe potwierdza w szcze-
gólności, że czarny cukiernik może odmówić upieczenia tortu z napisem odwołującym 
się do wyższości białej rasy, podobnie jak cukiernik będący wyznawcą Islamu może 
odrzucić zamówienie zawierające bluźnierstwo wobec Koranu.

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie cukiernika zależeć będzie zatem od odpo-
wiedzi na pytanie, czy prawo stanowe jest neutralne czy też było motywowane niechęcią 
wobec wyznawców określonej religii. W sprawie dotyczącej uboju rytualnego Sąd Naj-
wyższy potwierdził, że przepisy stanowe miały za cel ograniczenie praktyk stanowiących 
istotę kultu grupy wyznawców Kościoła Lukumi Babalu Aye9.

W komentarzach do sprawy cukiernika pojawia się kilka ważnych argumentów10. 
Po pierwsze, odmowa usługi ze względu na orientację seksualną może być porównana 
do odmowy usług ze względu na rasę, która stanowi dyskryminację rasową. Zakaz dys-
kryminacji rasowej oznacza, że usługodawcy nie mogą odmówić swoich świadczeń ze 
względu na rasę usługobiorcy. Zatem czarny cukiernik nie może odmówić upieczenia 
ciasta dla osoby białej, nawet jeżeli jest to członek Ku Klux Klanu. Ponieważ jednak 
prawo antydyskryminacyjne nie zakazuje dyskryminacji ze względu na światopogląd 
– cukiernik może odmówić realizacji indywidualnego zamówienia tortu z napisem za-
wierającym treść, z którą się nie zgadza. Należy jednocześnie podkreślić, że w takim 
przypadku odmowa usługi nie może być jedynie pretekstem do dyskryminacji, która jest 
zakazana prawem.

 8 494 U.S. 872 (1990).
 9 Church of the Lukumi Babalu Aye v. City of Hialeah, 508 U.S. 520 (1993).
 10 S. Goldberg, What the Colorado Baker who Refused to Sell to a Gay Couple Gets Wrong, „The 
Guardian” 15.12.2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/15/what-colorado-baker-gets 
-wrong-gay-wedding-cake-supreme-court [dostęp 1.03.2018].

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/15/what-colorado-baker-gets-wrong-gay-wedding-cake-supreme-court
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/15/what-colorado-baker-gets-wrong-gay-wedding-cake-supreme-court
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Po drugie, prawo dyskryminacyjne zakazuje dyskryminacji w zakresie dostępu 
do dóbr i usług oferowanych publicznie (public accommodation) ze względu na płeć, 
rasę i orientację seksualną w równym stopniu. Nie ma więc różnicy między odmową 
przygotowania tortu dla pary gejów a odmową tortu dla pary o różnym pochodzeniu 
rasowym, jeżeli cukiernik sprzeciwia się międzyrasowym małżeństwom.

Po trzecie, trudno zgodzić się z argumentem, że tort weselny stanowi przekaz od 
cukiernika. Jeżeli tort jest jakimkolwiek przekazem treści, to raczej dotyczącym pary 
nowożeńców, a nie tego, kto go upiekł. Podsumowując słowami sędzi Soni Sotomayor, 
prawo nie zmusza nikogo do sprzedawania tortów czy ciastek. Jeżeli jednak ktoś posta-
nawia zostać cukiernikiem, to musi przyjąć zamówienie od każdego, kto puka do drzwi 
jego sklepu.

2. Drukarz

Drukarz znany jako Adam J. jest jednym z pracowników drukarni w Łodzi. W od-
powiedzi na e-maila z zapytaniem o wykonanie roll-upu dla Fundacji LGBT Business 
Forum zajmującej się badaniem przedsiębiorczości osób należących do mniejszości 
seksualnych w Polsce napisał: „Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą 
pracą”. Choć Fundacja z łatwością znalazła inną firmę drukarską, która zrealizowała ich 
zamówienie, sprawę drukarza skierowała do sądu z wnioskiem o ukaranie za wykrocze-
nie. Sąd Rejonowy dla Łódź Widzew ukarał pracownika drukarni grzywną w wysoko-
ści 200 zł za wykroczenie z art. 138 kodeksu wykroczeń11. Wyrok ten został utrzymany 
w mocy przez Sąd Okręgowy w Łodzi12. W sprawie drukarza z Łodzi kluczowy jest 
zatem przepis dotyczący wykroczeń przeciwko interesom konsumentów, który stanowi: 
„Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapła-
tę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świad-
czenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”13.

W postępowaniu sądowym drukarz podkreślał, że kierował się własnym sumieniem 
i moralnością. Tłumaczył też, że nie czuje niechęci do osób homoseksualnych. Jego 
odwołanie do sądu wspierali prawnicy Ordo Iuris14, natomiast Fundację LGBT poparła 
Kampania przeciwko Homofobii. W odwołaniu argumentowano, że obowiązek świad-
czenia usług dotyczy tylko świadczeń o szczególnym znaczeniu, a więc takich, które nie 
są ogólnie dostępne. W ocenie Ordo Iuris jedynie ratowanie życia ludzkiego nie może 
być uzasadnione wyjątkami religijnymi. Tym bardziej więc w przypadku obowiązku 
świadczenia usług możliwe jest powołanie się na klauzulę sumienia.

 11 Wyrok Sądu Rejonowego dla Łódź Widzew z 31 marca 2017 r., sygn. akt V Ka 557/17 (npubl.).
 12 Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 26 maja 2017 r., sygn. akt V Ka 557/17 (npubl.). Zob. informacja 
na stronie http://www.lodz.so.gov.pl/sad-okregowy-utrzymal-w-mocy-wyrok-skazujacy-w-sprawie-odmowy 
-wykonania-uslugi-poligraficznej-na-rzecz-jednej-z-fundacji,new,mg,120,121.html,584 [dostęp 1.03.2018].
 13 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114.
 14 Zob. też apel o zmianę przepisów Kodeksu wykroczeń – tj. art. 135 i 138 k.w. – jako godzących 
w swobodę działalności gospodarczej, http://www.ordoiuris.pl/wolnosc-gospodarcza/ordo-iuris-w-obronie 
-praw-przedsiebiorcow [dostęp 1.03.2018].

http://www.lodz.so.gov.pl/sad-okregowy-utrzymal-w-mocy-wyrok-skazujacy-w-sprawie-odmowy-wykonania-uslugi-poligraficznej-na-rzecz-jednej-z-fundacji,new,mg,120,121.html,584
http://www.lodz.so.gov.pl/sad-okregowy-utrzymal-w-mocy-wyrok-skazujacy-w-sprawie-odmowy-wykonania-uslugi-poligraficznej-na-rzecz-jednej-z-fundacji,new,mg,120,121.html,584
http://www.ordoiuris.pl/wolnosc-gospodarcza/ordo-iuris-w-obronie-praw-przedsiebiorcow
http://www.ordoiuris.pl/wolnosc-gospodarcza/ordo-iuris-w-obronie-praw-przedsiebiorcow
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W sprawie tej istotne jest również to, że do postępowania przed sądem drugiej 
instancji przyłączył się Prokurator Generalny, który już po ogłoszonym wyroku zapo-
wiedział kasację do Sądu Najwyższego15. Prokurator Generalny złożył też wniosek do 
Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie artykułu 138 kw. w części, w jakiej przewiduje 
karę za odmowę świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny16. Podobnie jak w spra-
wie dotyczącej klauzuli sumienia lekarzy, w sprawie drukarza brak możliwości odmowy 
świadczenia usługi uzasadnionej przekonaniami religijnymi stanowi w ocenie Prokura-
tora Generalnego naruszenie zasady państwa prawa, a także wolności religii oraz wol-
ności działalności gospodarczej17.

W istocie swej zarzuty Prokuratora Generalnego dotyczą nieproporcjonalności 
sankcji. Prokurator zarzuca, że karanie za odmowę świadczenia usług uzasadnione 
względami religijnymi jest nadmierną ingerencją w wolność religii i wolność działalno-
ści gospodarczej. Wskazuje przy tym, że środki cywilnoprawne są mniej restrykcyjne, 
a jednocześnie mogą być uznane za równie skuteczne co przepisy kodeksu wykroczeń. 
Zatem odpada argument konieczności (niezbędności) ingerencji w wolność religii, zwłasz-
cza gdy weźmie się pod uwagę czas, w którym przepisy te powstały.

Uznając, że wolność zawierania umów jest emanacją wolności człowieka, chro-
nionej przez art. 31 ust. 2 Konstytucji, a także pozostaje związana z wolnością działal-
ności gospodarczej, gwarantowanej w art. 20 oraz 22 Konstytucji, Prokurator zarzuca 
brak interesu publicznego, który uzasadniałby ograniczenie wolności wyboru kontra-
henta. Tłumaczy w szczególności, że „zaskarżony przepis nakłada na osobę zajmującą 
się zawodowo świadczeniem usług – wbrew treści art. 31 ust. 2 zdanie drugie Konsty-
tucji – przymus kontraktowy także wtedy, gdy ani ważny interes publiczny, ani żadne 
prawa konstytucyjne nie uzasadniają poświęcenia przysługującej usługodawcy wolności”.

Warto podkreślić w tym kontekście, że w ocenie Prokuratora Generalnego wolność 
od dyskryminacji nie jest prawem podstawowym ani nawet interesem publicznym, któ-
ry mógłby zostać przeciwstawiony wolności sumienia i religii oraz wolności działalności 
gospodarczej. Nawet jeżeli wbrew stanowisku doktryny uznać, że konstytucja nie gwa-
rantuje indywidualnej ochrony przed dyskryminacją z jakiejkolwiek przyczyny, która 
rozciąga się na relacje horyzontalne, to należy zauważyć, że ograniczenie wolności 
działalności gospodarczej może być uzasadnione ważnym interesem publicznym, a więc 
niekoniecznie ochroną równorzędnych wartości, czyli konstytucyjnych praw i wolności 
innych osób18.

 15 Komunikat z 17 września 2017 r. https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokurator 
-generalny-wnosi-o-uniewinnienie-drukarza-skazanego-za-odmowe-druku-plakatow-lgbt.html#.Wj0Tf-
-SWyUk [dostęp 1.03.2018].
 16 Zob. komunikat w tej sprawie https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/wniosek 
-do-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-karalnosci-za-odmowe-wykonania-uslugi/ [dostęp 1.03.2018].
 17 Jako podstawę kontroli konstytucyjności we wniosku wskazano art. 2, art. 53 ust. 1 w zw. z art. 31 
ust. 3 i w art. 20 w zw. z art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 i w zw. z art. 31 ust. 2 zdanie 2 Konstytucji.
 18 Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem pojęcie ważnego interesu publicznego uzasadniającego 
ograniczenia wolności działalności gospodarczej jest szersze niż ochrona praw i wolności innych osób, 
o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Tak m.in. W. Szydło, Komentarz do art. 22 Konstytucji RP, 
[w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016, § 85 i n.

https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokurator-generalny-wnosi-o-uniewinnienie-drukarza-skazanego-za-odmowe-druku-plakatow-lgbt.html#.Wj0Tf-SWyUk
https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokurator-generalny-wnosi-o-uniewinnienie-drukarza-skazanego-za-odmowe-druku-plakatow-lgbt.html#.Wj0Tf-SWyUk
https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokurator-generalny-wnosi-o-uniewinnienie-drukarza-skazanego-za-odmowe-druku-plakatow-lgbt.html#.Wj0Tf-SWyUk
https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/wniosek-do-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-karalnosci-za-odmowe-wykonania-uslugi/
https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/wniosek-do-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-karalnosci-za-odmowe-wykonania-uslugi/
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Biorąc pod uwagę okoliczności polityczne, nietrudno przewidzieć, że Trybunał 
Konstytucyjny zgodzi się z zarzutem wskazującym brak możliwości odmowy świadcze-
nia usługi w sytuacji, gdy usługodawca nie akceptuje celu, któremu usługa ma służyć, 
lub sprzeciwia się jej ze względów religijnych. Jak twierdzi Prokurator Generalny, w skraj-
nym przypadku obowiązek świadczenia usług może oznaczać złamanie bezwzględnego 
zakazu wiary. Sytuacja ta pozostaje w sprzeczności z zasadami ograniczania konstytu-
cyjnych wolności i praw wynikającymi z tekstu proporcjonalności. We wniosku zarzuca 
się, że ograniczenie wolności religii może mieć miejsce na gruncie zaskarżonych prze-
pisów także wtedy, gdy żadne prawa konstytucyjne nie uzasadniają poświęcenia przy-
sługującej usługodawcy wolności.

Co istotne, w powyższej sprawie przesądzające może być uznanie wolności religii 
za wartość, której należy się najwyższa ochrona. Jak zauważył Trybunał w sprawie do-
tyczącej uboju rytualnego: „[…] społeczeństwo polskie przywiązuje dużą wagę do religii 
oraz wolności jej uzewnętrzniania”, a następnie zgodził się z argumentami wnioskodaw-
cy. Uznał tym samym, że „wolność religii jest nie tylko gwarantowana konstytucyjnie 
i konwencyjnie, lecz jest także jedną z podstawowych wartości moralnych w polskim 
społeczeństwie. Stanowisko to jurydycznie wzmacnia wstęp do Konstytucji, który od-
wołuje się do wartości zakorzenionych w tradycji judeochrześcijańskiej. Z uwagi na 
powyższe nie zasługuje na poparcie twierdzenie, że w społeczeństwie polskim bez-
względny zakaz uboju rytualnego jest konieczny do ochrony szeroko rozumianej moral-
ności. Należy raczej przyjąć, że zgodne z normami moralnymi podzielanymi przez 
zdecydowaną większość polskiego społeczeństwa jest jak najszersze poszanowanie 
wolności religii (wyznania)”19.

Argument o pierwszeństwie wolności sumienia i religii przed innymi wartościa-
mi chronionymi na gruncie Konstytucji RP przesądził sprawę dotyczącą zakresu 
stosowania klauzuli sumienia w zawodzie lekarza. W tej sprawie Trybunał uznał, że 
brak wyjątku od obowiązku podejmowania świadczeń zdrowotnych w „innych przy-
padkach niecierpiących zwłoki” nie jest uzasadniony żadną z wartości konstytucyjnych 
wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji, których realizacja może uzasadniać ogra-
niczenie wolności sumienia20. Odmówił zatem uznania, że ograniczenie wolności su-
mienia w tej sprawie może być uzasadnione ochroną prawa do poszanowania życia 
prywatnego pacjenta, a także prawem do ochrony życia i zdrowia, czy w końcu zasa-
dą równości i zakazem dyskryminacji. Trybunał przyjął tym samym, że stoją one niżej 
w hierarchii konstytucyjnych wartości i praw. Podkreślił przy tym, że w świetle hie-
rarchii wartości konstytucyjnych trudno jest uznać, że inne prawa pacjenta, niezwią-
zane z jego życiem i zdrowiem, mogłyby mieć pierwszeństwo przed wartością, jaką 
jest w demokratycznym państwie prawnym, wywodzona wprost z godności człowieka, 
wolność sumienia21.

 19 Wyrok z dnia 10 grudnia 2014 r., K 52/13, OTK ZU 11A/2014, poz. 118, zob. cz. III, pkt 8.2.2. 
 20 Wyrok z dnia 7 października 2015 r., K 12/14, OTK ZU 9A/2015, poz. 143.
 21 Ibidem, część III, pkt 5.3.6. uzasadnienia.
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W sprawie klauzuli sumienia lekarzy Trybunał uznał, że odmowa postępowania 
sprzecznego z własnym sumieniem wynika z samej konstytucyjnej gwarancji wolności 
sumienia22, niezależnie od tego, czy została uregulowana w ustawie. Potwierdził również, 
obszernie cytując J. Szymanka23, szczególne miejsce wolności sumienia wśród konsty-
tucyjnych praw i wolności, które miałoby być konsekwencją personalistycznej koncepcji 
praw człowieka przyjętej w Konstytucji RP. Pogląd ten o pierwszeństwie i ponadpozy-
tywnym charakterze wolności sumienia został stanowczo odrzucony w zdaniach odręb-
nych24. W rezultacie uznania nadrzędnej pozycji wolności sumienia Trybunał nie zasto-
sował do badania konstytucyjności zaskarżonych przepisów testu proporcjonalności25. 
Natomiast sędzia Stanisław Biernat zauważył, że z konstytucyjnie gwarantowanej wol-
ności sumienia nie wynika prawo do odmowy wykonywania obowiązków zawodowych 
i służbowych, które polegają na podejmowaniu działań przewidzianych w porządku 
prawnym26. W swoim zdaniu odrębnym sędzia Biernat podniósł również problem zakre-
su podmiotowego dopuszczalności powoływania się na sprzeciw sumienia w odniesieniu 
do innych zawodów.

Problem wskazany w zdaniach odrębnych dotyczy zatem pytania o to, czy wolność 
sumienia chroni również odmowę świadczenia usług inne niż medyczne, a zatem nie 
pozostających w związku z bezsprzecznym nakazem moralnym „nie zabijaj”. Uznając, 
że wolność sumienia chroni jedynie takie przekonania moralne, o charakterze religijnym 
lub świeckim, które nakazują lub zakazują określonego działania lub zaniechania, kon-
stytucyjny zakres ochrony tej wolności nie powinien obejmować zwykłej niechęci, uprze-
dzenia, awersji, resentymentu, odrazy, wstrętu, pogardy, wzgardy, obrzydzenia, niesma-
ku, nieżyczliwości, nieprzychylności czy antypatii w stosunku do pewnych zachowań27.

 22 Por. orzeczenie z dnia 15 stycznia 1991 r., U 8/90 (w którym uznano, że „wolność sumienia nie 
oznacza jedynie prawa do reprezentowania określonego światopoglądu, ale przede wszystkim prawo do 
postępowania zgodnie z własnym sumieniem, do wolności od przymusu postępowania wbrew własnemu 
sumieniu”, OTK w 1991 r., poz. 8.
 23 J. Szymanek, Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 2, s. 39.
 24 Zob. zdanie odrębne sędziego A. Wróbla do wyroku K 12/14, który zarzuca zdaniu większości nie-
dopuszczalny błąd wykładni Konstytucji poprzez wykładnię przepisów ustawowych, regulujących status 
prawny lekarzy („Wprawdzie wolność sumienia jest wolnością, która w sensie aksjologicznym jest silnie 
powiązana z godnością człowieka, to jednak na poziomie konstytucyjnym jest ona wolnością należącą – jak 
inne wolności – do katalogu konstytucyjnych wolności osoby i nie widzę dostatecznych powodów do przy-
znawania jej wyjątkowej pozycji w tym katalogu […]”).
 25 Tak zdanie odrębne sędzi S. Wronkowskiej-Jaśkiewicz i sędziego A. Wróbla. Por. również zdanie 
odrębne sędziego Biernata, który zarzucił Trybunałowi brak konsekwencji w argumentacji, z jednej strony 
sugerującej absolutny charakter wolności sumienia, a z drugiej dopuszczającej stosowanie wobec jej ogra-
niczeń testu proporcjonalności.
 26 Zdanie odrębne sędziego S. Biernata do wyroku o sygn. K 12/14 (krytycznie do cz. III, pkt 4.4.5. 
uzasadnienia − „[w] ocenie Trybunału, prawo lekarza, jak każdej innej osoby, do powstrzymania się od 
działań sprzecznych z własnym sumieniem wypływa wprost z wolności gwarantowanej przez Konstytucję, 
a zatem także w braku unormowania w art. 39 u.z.l. lekarz mógłby odmówić świadczenia z powołaniem się 
na sprzeciw sumienia”).
 27 Stanowisko sędziego A. Wróbla w zdaniu odrębnym wyroku o sygn. K 12/14 idzie jeszcze dalej, 
gdy mówi, że „zakładam, że zachowanie sprzeczne z sumieniem to nie jest zwykłe zachowanie sprzeczne 
z jakimkolwiek przekonaniem moralnym, lecz tylko takie, które zagraża – uformowanym przez sumienie 
– tożsamości i integralności osoby. W konsekwencji prawo do odmowy zachowania sprzecznego z własnym 
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W kontekście sprawy drukarza niezwykle istotna staje się uwaga sędziego A. Wró-
bla, który w sprawie klauzuli sumienia lekarzy zauważył, że Trybunał zbagatelizował 
ocenę wynikającego z wolności sumienia prawa do odmowy zachowania sprzecznego 
z sumieniem z zasadą równości lub zasadą niedyskryminacji, wyrażonymi w art. 32 
Konstytucji. Sędzia Wróbel twierdził też, że „uznanie a następnie wykonanie prawa 
sprzeciwu sumienia przez lekarza tworzy sytuację nierównego traktowania pacjenta 
(pacjentki) ze względu na ściśle indywidualne przekonania moralne lekarza odmawia-
jącego wykonania świadczenia zdrowotnego”28.

3. Co różni sprawę cukiernika od sprawy drukarza?

Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne, sprawy cukiernika i drukarza są podob-
ne, choć różni je kilka istotnych prawnie aspektów. Po pierwsze, sprawa cukiernika do-
tyczy zachowania właściciela sklepu i jest skierowana przeciwko konkretnej parze gejow-
skiej mającej zamiar zawrzeć ślub. Z tego powodu argument wskazujący, że nie jest to 
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, ale na postępowanie, może okazać się 
kluczowy dla uzasadnienia odmowy świadczenia usługi ze względu na religię. Jeżeli 
cukiernik odmawiałby sprzedaży tortów osobom tylko z uwagi na ich orientację seksu-
alną lub podmiotom związanym z ruchem LGBT, uzasadnienie oparte na wierze katolic-
kiej nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż religia katolicka nie nakazuje swoim wyznaw-
com otwartego potępiania homoseksualizmu. Co więcej, zakazuje dyskryminacji 
homoseksualistów. Jedynie bowiem zawieranie związków małżeńskich między osobami 
tej samej płci kłóci się z oficjalnym stanowiskiem Kościoła katolickiego29. Taka wąska 
interpretacja dopuszczalnego wyjątku od zakazu dyskryminacji jest konieczna do tego, 
aby ochrona wolności sumienia nie stała się „przykrywką” dla zachowań kierowanych 
czystą niechęcią czy uprzedzeniami, a nie religią. Choć wolność sumienia chroni również 
głęboko zakorzenione poglądy moralne o charakterze świeckim, z jej zakresu ochrony 
należy wyłączyć poglądy, które zaprzeczają uznaniu równej godności wszystkich ludzi.

Po drugie, w sprawie cukiernika pozwanymi są właściciel sklepu oraz sklep. W tym 
ujęciu zarzut naruszenia wolności praktykowania religii przez osobę prawną wydaje się 

sumieniem powinno być wewnętrznie limitowane nieodpartym charakterem przekonań moralnych jako ko-
niecznie zobowiązujących osobę do określonego zachowania się i dewastacyjnymi dla osoby skutkami za-
chowań sprzecznych z własnym sumieniem”.
 28 Ibidem.
 29 Zob. m.in. Post-Synodal Apostolic Exhortation Amoris Lætitia of the Holy Father Francis to Bishops, 
Priests and Deacons Consecrated Persons Christian Married Couples and all the Lay Faithful on Love in  
the Family, https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco 
_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf [dostęp 1.03.2018]. Zob. § 250-251 („We would like be-
fore all else to reaffirm that every person, regardless of sexual orientation, ought to be respected in his or her 
dignity and treated with consideration, while ‘every sign of unjust discrimination’ is to be carefully avoided, 
[…] particularly any form of aggression and violence […] In discussing the dignity and mission of the fam-
ily, the Synod Fathers observed that, “as for proposals to place unions between homosexual persons on the 
same level as marriage, there are absolutely no grounds for considering homosexual unions to be in any way 
similar or even remotely analogous to God’s plan for marriage and family”).

https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf
https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf
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problematyczny. Jednak w wyroku Hobby Lobby Sąd Najwyższy przyznał ochronę wolności 
praktykowania religii w sprawie, w której żądał jej właściciel sieci sklepów detalicznych 
z uwagi na własne przekonania religijne30. Wyjątek ten dotyczy jednak tylko organizacji 
for-profit, które są blisko związane z osobą właściciela (closely held corporations). W spra-
wie drukarza, w której zastosowano przepisy kodeksu wykroczeń, chodzi o odpowie-
dzialność karną i indywidualną winę pracownika drukarni. Ta sama sprawa na gruncie 
kodeksu cywilnego mogłaby jednak dotyczyć naruszenia dóbr osobistych przez firmę 
zatrudniającą drukarza, jeżeli przyjąć, że drukarz działał zgodnie z instrukcją pracodaw-
cy, który ponosi odpowiedzialność za kontakty pracowników z klientami31.

Po trzecie, małżeństwa osób tej samej płci w USA są legalne, a zatem odmowa 
pieczenia tortu na uroczystość, która jest zgodna z prawem, może być odczytywana jako 
ograniczenie korzystania z praw podstawowych. Choć ograniczenie to nie wypływa 
z przepisów prawa, brak reakcji organów państwa na tego typu zachowania może być 
uznany jako przyzwolenie. W Polsce zawarcie małżeństwa jest możliwe tylko między 
kobietą a mężczyzną i nie ma woli politycznej, aby ten stan prawny zmienić. Choć kilka 
razy podejmowano próby legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci, wszyst-
kie projekty zostały odrzucone już w pierwszym czytaniu. Jednak prawna sytuacja par 
tej samej płci w Polsce sprzeczna jest ze standardami strasburskimi, z których wynika, 
że brak alternatywy dla instytucjonalizacji związków tej samej płci stanowi naruszenie 
prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka)32.

W Polsce natomiast to zakaz dyskryminacji jest przewidziany w samej Konstytucji 
i zgodnie z przyjętym w doktrynie poglądem zakaz ten ma również zasięg horyzontalny, 
a więc odnosi się do stosunków między podmiotami prywatnymi33. Na gruncie Konsty-
tucji w sprawie drukarza dochodzi do konfliktu dwóch równoważnych praw – wolności 
od dyskryminacji oraz wolności religii. Jeżeli zderzymy natomiast wolność od dyskry-
minacji z wolnością działalności gospodarczej – ich status nie jest równy z uwagi na dalej 
idący zakres ograniczeń wolności działalności gospodarczej przewidziany w art. 22 
Konstytucji. Siła tego argumentu zależy jednak od tego, czy sądy podejmą się nadania 
Konstytucji bezpośredniego (lub pośredniego) skutku zwłaszcza w tak „nacenzurowanym” 
obszarze, jakim jest gwarancja równości ze względu na orientację seksualną34.

Po czwarte, sprawa cukiernia i drukarza różnią się pod względem oceny zaistnia-
łych sytuacji z perspektywy norm, które mogą mieć pierwszeństwo w obowiązywaniu 

 30 Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 573 U.S. (2014).
 31 Por. sprawa Roma, który nie został wpuszczony do klubu Cuba Libre w Poznaniu – wyrok Sądu 
Apelacyjnego z 28 maja 2012 r., I C 592/11 (nakazujący właścicielce klubu przeprosiny na łamach gazety 
oraz zapłatę zadośćuczynienia na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Pol-
skich Romów).
 32 Por. np. Vallianatos i inni v. Grecji, wyrok z 7 listopada 2013 r., Oliari i inni v. Grecji, wyrok 
z 21 lipca 2015 r., Orlando i inni v. Włochom, wyrok z 14 grudnia 2017 r.
 33 Np. M. Safjan, Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli a za-
sada równego traktowania, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, nr 2, s. 341-351.
 34 E. Łętowska, Promieniowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na poszczególne gałęzie 
prawa, [w:] Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 353.
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lub stosowaniu nad prawem stanowym w USA. W USA relacja ta dotyczy poziomu 
prawo stanowe − prawo federalne, w Polsce prawo krajowe − prawo Unii Europejskiej. 
Warto podkreślić, że w USA brak jest przepisów federalnych zakazujących dyskrymi-
nacji w stosunkach prywatnych, czyli w zatrudnieniu, szkołach oraz usługach oferowa-
nych publicznie (public accommodations) z innych powodów niż rasa, kolor, płeć, religia 
oraz pochodzenie narodowe35, choć zakazy dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną obowiązują w 21 stanach36.

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej UE posiada kompeten-
cje do przyjęcia środków harmonizujących przepisy krajowe w zakresie dyskryminacji 
m.in. ze względu na orientację seksualną37. Od 2008 r. w „przedsionku legislacyjnym” 
czeka projekt tzw. dyrektywy horyzontalnej rozszerzającej ochronę przed dyskrymina-
cją ze względu na religię, wiek, orientację seksualną i niepełnosprawność poza obszar 
zatrudnienia i pracy38. W przypadku przyjęcia tej dyrektywy zakazane byłoby już nawet 
samo ogłoszenie świadczące o tym, że usługodawca nie obsługuje par gejowskich39 
(chyba że jego odmowa mogłaby zostać uzasadniona jako dopuszczalne zróżnicowanie 
ze względu na płeć40). Wydaje się jednak, że nie ma obecnie woli politycznej, aby podjąć 
na nowo tę trudną debatę na temat konfliktu zasady równości i niedyskryminacji z wol-
nością działalności gospodarczej, zwłaszcza że będzie się ona wiązać z oporem niektórych 
państw członkowskich w i tak podzielonej Unii.

Jednocześnie obowiązywanie w Polsce Karty praw podstawowych UE oznacza, 
że w przypadku odmowy podobnej usługi, lecz z elementem transgranicznym, sprawa 
wchodzi w zakres zastosowania Karty, która zakazuje dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną41. Wystarczy więc wykazać, że e-mail z zapytaniem o przygotowa-
nie roll-upu wysłany był przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim, 
aby usługa miała charakter ponadnarodowy, a nie czysto wewnętrzny. W tym ujęciu 
należałoby zatem rozstrzygnąć konflikt między zakazem dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną a ograniczeniem wynikającym z prawa krajowego regulującego 
prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem42.

 35 Civil Rights Act of 1964 (Pub.L. 88–352, 78 Stat. 241).
 36 Przyjmując prawo federalne w tym zakresie, Kongres mógłby powołać się na klauzulę handlową 
(Commerce Clause) w Konstytucji USA (Article I, Section 8, Clause 3).
 37 Art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 38 Projekt dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez 
względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną [COM (2008) 426].
 39 Sprawa C 54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko Firma 
Feryn NV, wyrok z 10 lipca 2008 r. ECLI:EU:C:2008:397 lub sprawa C 81/12 Asociaţia Accept przeciwko 
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, wyrok z 25 kwietnia 2013 r., ECLI:EU:C:2013:275.
 40 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, 
OJ L 373, 21.12.2004, s. 37–43.
 41 Art. 21 Karty praw podstawowych.
 42 Art. 10 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że: „Uznaje się prawo do 
odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzy-
stanie z tego prawa”.
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Z kolei, oceniając sprawę drukarza z perspektywy standardów strasburskich, 
należy przypomnieć wyrok McFarlane, w którym ETPCz orzekł brak naruszenia art. 9 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka43. Sprawa ta dotyczyła pracownika organizacji 
zajmującej się doradztwem psychologicznym i seksuologicznym parom (zarówno hete-
roseksualnym, jak i homoseksualnym), który odmówił pracy z parami homoseksualny-
mi. Mc Farlane powoływał się na swoje poglądy religijne, ale mimo to został ukarany 
dyscyplinarnie i w konsekwencji stracił pracę. Choć ETPCz zważył, że jest to drastycz-
na sankcja, uznał jednak, że władze krajowe właściwie rozstrzygnęły ten konflikt. 
Uwzględnił przy tym, że pracownik wiedział od początku, że jego pracodawca świadczy 
usługi na równych zasadach zgodnie z wewnętrzną polityką równości (Equal Opportu-
nity Policy)44. Należy przy tym podkreślić, że fakt ten nie ma znaczenia dla oceny pyta-
nia o to, czy doszło do ingerencji w wolność manifestowania poglądów religijnych, ale 
musi być wzięty pod uwagę przy ocenie pytania o uzasadnienie tej ingerencji (przy 
ważeniu, czy korzyści dla ogółu wynikające z ograniczenia wolności są większe niż 
strata dla jednostki). Dla Trybunału rozstrzygające w tym pytaniu było działanie praco-
dawcy zmierzające do zapewnienia równego traktowania w ramach oferowanych usług.

4. Dwie tradycje praw?

Kiedy powstawał ten tekst, nie znany był jeszcze ani wyrok w sprawie cukiernika, 
ani w sprawie drukarza. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną w Polsce, można z dużym 
prawdopodobieństwem przewidzieć, że sprawa drukarza zakończy się uznaniem zaskar-
żonych przepisów za niekonstytucyjne. Trybunał będzie miał w tym zakresie ułatwione 
zadanie, gdyż powoła się na dotychczasowe orzecznictwo – co istotne ukształtowane 
przed rekonstrukcjami kompetencji i składu Trybunału rozpoczętymi w listopadzie 2015 r. 
– nadające wolności sumienia wyjątkową rangę. Z orzecznictwa tego wynika jasno, że 
tylko obowiązek ochrony życia ludzkiego (ale już nie zdrowia) może stanowić ograni-
czenie powołania się na wolność sumienia, czyli wolność od przymusu działania wbrew 
własnym przekonaniom moralnym. Warto w tym kontekście zauważyć nową kategorię 
„pewności prawa”, czyli sytuację, w której wyroki sądu konstytucyjnego są łatwe do 
przewidzenia.

W przeciwieństwie do sprawy drukarza, wyrok w sprawie cukiernika trudno 
przewidzieć. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że prawo zakazujące odmowy świadczenia 
usług ze względu na orientację seksualną jest neutralne, a wtedy zastosuje najmniej ry-
gorystyczny test konstytucyjności, to w praktyce przyzna, że sądy stanowe miały rację, 
nakazując cukiernikowi pieczenie tortów każdej parze. Taka interpretacja byłaby 
zgodna ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w sprawie Smith, która z kolei sięga do 

 43 Gary McFarlane v. Zjednoczone Królestwo, skarga nr 36516/10, wyrok z 15 stycznia 2013 r.
 44 Pracodawcą pana McFarlane był Relate Avon Limited, który należy do Federacji Relate, świadczą-
cej usługi terapeutyczne i doradcze parom. Zarówno organizacja, jak i jej wszyscy doradcy są związani 
przepisami kodeksu etycznego przyjętego przez British Association for Sexual and Relationship Therapy 
(BASRT). Kodeks Etyki i Zasad Dobrej Praktyki nakazuje poszanowanie prawa do samostanowienia o so-
bie oraz zakazuje dyskryminacji.
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sprawy Reynolds45. Sędzia Scalia w sprawie Smith stwierdził, że uwzględnienie wyjątku 
od powszechnie obowiązującego prawa byłoby nadaniem prawom religijnym ważniejszej 
rangi od praw ziemskich, co w efekcie pozwoliłoby każdemu obywatelowi ustanawiać 
prawo tylko dla siebie. Dlatego też ogólnie obowiązujące przepisy nie podlegają najbar-
dziej rygorystycznemu standardowi oceny sędziowskiej, gdyż oznaczałoby to uznanie 
prawa każdego do zignorowania ogólnie obowiązującego prawa.

Mówiąc o tradycjach praw, Wiktor Osiatyński słusznie podkreślał, że w USA 
przyjęto indywidualistyczne podejście do praw człowieka jako praw jednostki i zupełnie 
inne rozumienie roli państwa (jako stróża nocnego raczej niż gwaranta bezpieczeństwa 
socjalnego) niż dominujące w Europie46. W odniesieniu do Polski ta różnica dotyczy 
jednak także zupełnie innego rozumienia miejsca religii w sferze publicznej. W tym 
miejscu można więc rozważyć, czy USA i Polska należą do dwóch tradycji praw, biorąc 
pod uwagę tak fundamentalnie różnie podejście do religii, wolności sumienia i stosunków 
między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Odrzucenie indywiduali-
stycznej koncepcji praw w polskim orzecznictwie konstytucyjnym jest widoczne przede 
wszystkim w świadomym odmawianiu uznania jako konstytucyjnych praw i wolności 
– wartościom i interesom, które wchodzą w konflikt z wolnością religii47, a w konse-
kwencji odmowie zastosowania w tych sprawach testu proporcjonalności.

Jednak w bliskiej przyszłości, możliwe jest, że różnica ta zostanie zatarta, gdyż 
USA przeżywa właśnie szczególny moment historyczny, w którym kontestowany jest 
dotychczasowy konsensus dotyczący granic wolności praktykowania religii48. Jest to 
wynik wojny kulturalnej, która toczy się w sferze prawa i poza nią. W sferze prawa 
pierwszym celem jest wprowadzenie określonej argumentacji w obieg, poprzez zdefi-
niowanie tego, co może być w sprawie powiedziane (utterability)49. Skutkiem takiego 
działania jest podważenie istniejącego status quo (na przykład na temat tego, czy osoba 
prawna może powoływać się na wolność manifestowania poglądów religijnych, czy jak 
w bieżącej sprawie oceny, czy pieczenie tortów to wypowiedź o charakterze ekspresyw-
nym). Zwycięstwem w tej wojnie jest natomiast doprowadzenie do sytuacji, w której 
pewne argumenty (jak argument odmowy usług ze względu na przekonania, które nie 
wynikają z nakazów moralnych) zostaną wykluczone z obiegu.

 45 Reynolds v. US, 98 U.S. 145 (1878).
 46 W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.
 47 Wyrok z 26 maja 1997 r., K 26/96 czy też K 12/14.
 48 P. Horwitz, The Hobby Lobby Moment, „Harvard Law Review” 2014, Vol. 128, s. 154-189.
 49 L. Lessing, The Puzzling Persistance of Bellbottom Theory: What a Constitutional Theory Should 
Be, „Georgetown Law Review” 1997, Vol. 85, s. 1837-18347.
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Wybrane problemy ochrony danych dotyczących 
zdrowia pacjenta w kontekście ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz RODO 

Wprowadzenie
W rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej także: 

u.p.p.r.p.p.), pacjentem jest osoba ,,zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych 
lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny”1. Chodzi tu więc 
o wszelkiego rodzaju ,,działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub po-
prawie zdrowia oraz o inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”2.

Korzystając ze wskazanych wyżej świadczeń, to od pacjenta zależy, jakie infor-
macje o zaistniałym problemie zdrowotnym przekaże lekarzowi. Dlatego też w sytuacji, 
gdy lekarz do postawienia diagnozy będzie potrzebował od pacjenta różnego rodzaju 
informacji – nawet tych ze sfery intymnej – to ,,pacjent będzie musiał dokonać wyboru 
między konkurującymi ze sobą interesami, tzn. czy poświęcić interes, jaki ma w nie-
ujawnianiu informacji na temat swojej osoby, […] aby mieć możliwość ratowania inte-
resu – w tym przypadku wydaje się, że dla większości nadrzędnego – jakim jest życie 
lub zdrowie, czy odmówić lekarzowi ich udostępnienia”3. Należy przy tym mieć na 
uwadze, że ujawnienie przez pacjenta informacji o stanie zdrowia wiąże się z koniecz-
nością zamieszczenia ich przez lekarza w dokumentacji medycznej, która podlega szcze-
gólnej ochronie prawnej. Z uwagi na dane sensytywne, które się w niej znajdują 

 1 Art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.
 2 Art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1638 ze zm.
 3 J. Węgrzyn, Prawo konsumenta/pacjenta do informacji zawartych w dokumentacji medycznej, [w:] 
M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki. Prace 
uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, Wrocław 2014, s. 105 
i cytowana tam literatura.
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zarówno lekarze, jak i ,,pozostały personel medyczny muszą dołożyć wszelkich starań, 
aby dane te były chronione i nie dostały się w posiadanie osób nieupoważnionych”4.

Podstawowym celem niniejszej publikacji jest analiza obecnie obowiązujących 
polskich regulacji w zakresie ochrony danych dotyczących zdrowia pacjenta w kontekście 
standardów wprowadzonych przez rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)5 (dalej także: RODO). Powyższe doprowadzi do ustalenia znaczenia obowiązku 
prawidłowego zapewnienia ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji 
medycznej dla niezakłóconej realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej.

1. Definicja danych osobowych dotyczących zdrowia oraz doku-
mentacji medycznej. Rodzaje dokumentacji medycznej

Wraz z wejściem w życie RODO wypada przyjąć, że pojęcie „danych osobowych 
dotyczących zdrowia” zyskało swoją normatywną definicję. W motywie 35 tego aktu 
prawnego wyjaśniono, że są to dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujaw-
niające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicz-
nego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Dalej wskazano bardziej szczegółowy katalog 
takich danych, do których zaliczono:

 – informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług 
opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to 
określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE;

 – numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej dla jedno-
znacznego zidentyfikowania jej do celów zdrowotnych;

 – informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich, części ciała lub 
płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych;

 – wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku cho-
roby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub 
biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym 
może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urzą-
dzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro.

Ostatnia z wyżej wymienionych grup informacji pozwala przyjąć, że katalog ten 
ma charakter otwarty i w zasadzie każdy komunikat zawierający w sobie jakieś wiado-
mości o stanie zdrowia osoby wypada uznać za daną lub dane osobowe dotyczące 
zdrowia.

 4 A. Rej-Kietla, S. Kryska, Ochrona danych osobowych pacjenta w świetle obowiązujących przepi-
sów, „Państwo i Społeczeństwo” 2015, nr 3, s. 103.
 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.
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W art. 4 pkt 15 RODO omawiane pojęcie zdefiniowano jako dane osobowe o zdro-
wiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej w tym o korzystaniu z usług opieki 
zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.

Warto także odnotować, że wyszczególnione powyżej pojęcie nie było (tj. przed 
wejściem w życie RODO) wprawdzie zdefiniowane w żadnym akcie prawnym, to jednak 
podobne do niego zwroty można odnaleźć w obowiązujących na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej regulacjach. W pierwszej kolejności uwagę zwraca wciąż obowiązująca 
ustawa o ochronie danych osobowych6 (dalej: u.o.d.o.). W art. 27 ust. 1 oraz art. 49 ust. 2 
tego aktu prawnego ustawodawca posłużył się bowiem pojęciem „danych o stanie zdro-
wia”. Sięgając zaś do u.p.p.r.p.p., wypada zauważyć, że w art. 9 ust. 1 sformułowano 
prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia. Funkcjonalnie powiązany z tą regu-
lacją jest art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty7. Stąd też podkreślić 
wypada wagę wskazanej regulacji u.p.p.r.p.p. głównie ze względu na jej rolę w procesie 
uzyskiwania świadomej zgody na daną procedurę medyczną. Zakres tych informacji jest 
zaś wyszczególniony w art. 9 ust. 2 u.p.p.r.p.p. i zaliczyć do nich należy te dotyczące: 
stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych 
i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 
wynikach leczenia, rokowaniu na przyszłość.

Kwalifikowanym sposobem przetwarzania wskazanych wyżej informacji jest 
dokumentacja medyczna. Terminem tym posługuje się wiele ustaw, niemniej w żadnej 
z nich nie został on zdefiniowany. W art. 25 ust. 1 u.p.p.r.p.p. ustawodawca jedynie od-
nosi się do przykładowego katalogu informacji, które ma zawierać dokumentacja me-
dyczna. Zalicza się do nich:

,,1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL 

matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj 
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowol-
niona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imio-
na) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem ko-
mórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

 6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 7 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 125 ze zm.). Warto także zwrócić uwagę na treść art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 546 ze zm.); art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 793 ze zm.); art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. 
U. z 2014 r., poz. 332).
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3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
4) datę sporządzenia”8.

Jeśli idzie o rodzaje dokumentacji medycznej, to kwestię tę reguluje rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorców dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania9, w którym zgodnie z § 2 ust. 1, dokumenta-
cję medyczną podzielono na:

 – dokumentację indywidualną – dotyczącą poszczególnych pacjentów korzysta-
jących ze świadczeń zdrowotnych oraz

 – dokumentację zbiorczą – dotyczącą ogółu pacjentów lub określonych grup 
pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych (np. księga główna przy-
jęć i wypisów, księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych 
w izbie przyjęć, księga chorych oddziału, księga zabiegów).

Dokumentacja indywidualna obejmuje z kolei dokumentację indywidualną we-
wnętrzną, która przeznaczona jest na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdro-
wotnych (np. historia zdrowia i choroby, historia choroby, karta noworodka, karta wy-
wiadu środowiskowo-rodzinnego)10 oraz dokumentację indywidualną zewnętrzną 
– przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzie-
lanych przez podmiot (np. skierowanie do szpitala lub innego podmiotu, karta przebiegu 
ciąży, książeczka zdrowia dziecka, karta informacyjna z leczenia szpitalnego)11.

Ponadto, warto dodać, że dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci 
elektronicznej lub papierowej12. Na mocy kolejnej nowelizacji ustawy o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia13 (dalej także: u.s.i.o.z.), po raz kolejny przesunięto termin14 
zastąpienia dokumentacji papierowej dokumentacją elektroniczną. Jak wynika bowiem 
z art. 56 ust. 1 tej ustawy, dokumentacja medyczna określona w rozporządzeniu ministra 
właściwego ds. zdrowia może być prowadzona w postaci papierowej do 31 grudnia 2018 r. 
Obecnie jednak brak jest informacji, o jakie rodzaje elektronicznej dokumentacji me-
dycznej chodzi.

2. Charakter prawny danych dotyczących zdrowia zawartych 
w dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 23 ust. 2 u.p.p.r.p.p. ,,dane zawarte w dokumentacji medycznej 
podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych”. Do 
tych ostatnich zaliczyć należy także RODO,	będące efektem unijnej reformy ochrony 

 8 Art. 25 ust. 1 u.p.p.r.p.p.
 9 Dz. U. z 2015 r., poz. 2069.
 10 § 2 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 3 rozporządzenia.
 11 § 2 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 2 ust. 4 rozporządzenia.
 12 § 1 rozporządzenia.
 13 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1845.
 14 Pierwszy termin wyznaczono na 1 sierpnia 2014 r., kolejny na 1 sierpnia 2017 r. Obecny termin to 
1 stycznia 2019 r.
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danych osobowych. Jego założeniem jest dostosowanie otoczenia prawnego do wyzwań, 
które pojawiły się w dziedzinie ochrony danych. Sięgając do rozwiązań przyjętych w tym 
rozporządzeniu, dostrzeżemy, że prawodawca unijny wyróżnia dwie kategorie danych, 
a mianowicie dane zwykłe i dane szczególnej kategorii.

Danymi osobowymi (tzw. dane zwykłe) są ,,informacje o zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej («osobie, której dane dotyczą»)”15. Moż-
liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośred-
nio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i na-
zwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL, REGON, numer dowodu osobistego), dane 
o lokalizacji (np. dane z GPS-u), identyfikator internetowy (np. adres IP) lub jeden bądź 
kilka szczególnych czynników określających fizyczną (np. wygląd zewnętrzny), fizjolo-
giczną (np. grupa krwi), genetyczną (np. DNA), psychiczną, ekonomiczną (np. stan ma-
jątkowy), kulturową lub społeczną (np. poglądy, pochodzenie) tożsamość osoby fizycznej16.

Z kolei do danych szczególnej kategorii zalicza się dane ujawniające pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 
przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub 
dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej17.

Jak wynika z powyższych rozwiązań przyjętych w RODO, prawodawca unijny 
określił katalog zamknięty szczególnych kategorii danych. Wśród nich wymienił m.in. 
dane dotyczące zdrowia. Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że do kate-
gorii danych dotyczących zdrowia zalicza się nie tylko dane zawarte w dokumentacji 
medycznej, ale także i ,,informacje o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej (np. o rodza-
ju usług lub świadczeń zdrowotnych, częstotliwości korzystania z nich)”18. Wobec tego 
nie budzi wątpliwości, że ze względu na szczególny charakter tych danych, podlegają 
one szczególnej ochronie prawnej. To z kolei wiąże się z nałożeniem na podmioty prze-
twarzające dane licznych obowiązków, które w wybranym zakresie zostaną omówione 
w dalszej części opracowania.

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jako administra-
tor danych

W rozumieniu RODO, administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ 
publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi usta-
la cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego prze-
twarzania są określone w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego, to 

 15 Art. 4 pkt 1 RODO.
 16 Por. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 346 i n. P. Kowalik, D. Wociór, Zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w jednost-
kach sektora publicznego, [w:] Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym z uwzględnieniem ogól-
nego rozporządzenia unijnego, Warszawa 2016, s. 7.
 17 Zob. art. 9 ust. 1 RODO. Zob. na ten temat, P. Barta, Dane wrażliwe w uodo a dane szczególnie 
chronione w RODO, ABIEXPERT 2017, nr 3, s. 50 i n.
 18 A. Nerka, Przetwarzanie danych o stanie zdrowia pracownika, ABIEXPERT 2017, nr 3, s. 14.
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również w tych porządkach prawnych może zostać wyznaczony administrator lub mogą 
zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania19.

Z przedstawionej powyżej definicji wynika, że cechą charakterystyczną admini-
stratora jest decydowanie o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Nie 
budzi zatem wątpliwości, że kryteria te spełniają podmioty udzielające świadczeń zdro-
wotnych20, skoro są one zobowiązane do prowadzenia, przechowywania i udostępniania 
dokumentacji medycznej, a także do zapewnienia ochrony danych zawartych w tej do-
kumentacji21. Bez znaczenia pozostaje przy tym forma organizacyjno-prawna, w jakiej 
wykonywana jest działalność lecznicza. Podobnie, jak roli nie odgrywa tutaj struktura 
właścicielska. Takie same zasady obowiązywać będą zatem lekarza prowadzącego in-
dywidualną praktykę lekarską, jak i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, 
utworzony przez samorząd województwa.

4. Przesłanki przetwarzania danych dotyczących zdrowia

Przetwarzanie to termin bardzo pojemny i wieloznaczny, o czym świadczy przy-
jęcie w RODO otwartego katalogu czynności składających się na to pojęcie. Mowa tu 
o operacji lub zestawie operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 
danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takiej jak zbieranie, utrwa-
lanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowa-
nie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpo-
wszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie22.

Podmiot przetwarzający dane oznacza z kolei ,,osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ad-
ministratora”23. Porównując tę definicję ze wskazaną wyżej definicją administratora, 
dostrzeżemy, że wspólną ich cechą jest jedynie określenie tych samych kategorii pod-
miotów. W żadnym razie definicji tych nie można ze sobą utożsamiać. Należy bowiem 
podkreślić, że posiadanie statusu administratora nie można identyfikować ,,z faktycznym 
posiadaniem danych – podstawowym kryterium odróżniającym administratora danych 
osobowych od innych podmiotów przetwarzających dane jest sprawowanie faktycznej 
kontroli nad przetwarzaniem danych […], a więc decydowanie o celach i sposobach 
przetwarzania, nie zaś faktyczne przetwarzanie, które może zostać powierzone innemu 

 19 Art. 4 pkt 7 RODO.
 20 Podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 3 ust. 1 
pkt 5 u.p.p.r.p.p.
 21 Zob. art. 24 ust. 1 u.p.p.r.p.p. Natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 u.p.p.r.p.p. podmiotem wyko-
nującym działalność leczniczą jest podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 u.p.p.r.p.p., oraz lekarza lub 
pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której 
mowa w art. 5 u.p.p.r.p.p.
 22 Zob. art. 4 pkt 2 RODO.
 23 Art. 4 pkt 8 RODO.
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podmiotowi”24. Z kolei podmiot przetwarzający dane ,,nie może […] – przetwarzając 
dane osobowe w imieniu administratora danych – realizować własnych celów przetwa-
rzania danych”25.

Odnosząc się przepisów u.p.p.r.p.p., dostrzeżemy, że do przetwarzania danych 
zawartych w dokumentacji medycznej, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarzą-
dzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych uprawnione są:

 – osoby wykonujące zawód medyczny26;
 – inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych, na podstawie upoważnienia administratora danych27.
Do innych osób wykonujących czynności pomocnicze zaliczyć można np. studen-

tów medycyny odbywających praktykę w podmiocie leczniczym. Należy przy tym za-
znaczyć, że w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych dotyczących zdrowia na 
osoby, o których mowa nałożono obowiązek zachowania w tajemnicy – także po śmier-
ci pacjenta – wszelkich informacji z nim związanych, uzyskanych w związku z wyko-
nywaniem zadań28.

Zatem z przyjętych w u.p.p.r.p.p. rozwiązań wynika, że ,,osoba, której dane doty-
czą nie jest […] wyłącznym dysponentem swoich danych”29 dotyczących zdrowia. Prawo 
do ochrony tych danych nie ma zatem charakteru absolutnego, bowiem przepisy u.p.p.r.p.p., 
jak i przepisy odrębne, a w tym przypadku RODO, wyznaczają ,,ramy prawne dla legal-
nego przetwarzania takich danych […]. Nie stanowi naruszenia tego prawa, ani instytu-
cji tajemnicy lekarskiej, przetwarzanie danych w ramach legalnie wyznaczonego i spo-
łecznie akceptowalnego celu”30.

W związku z powyższym, należy odnieść się do przesłanek przetwarzania danych 
dotyczących zdrowia, które zostały przyjęte w RODO. W pierwszej kolejności uwagę 
zwraca motyw 53 RODO. Wskazano w nim na konieczność stosowania podwyższonego 
poziomu ochrony dla szczególnej kategorii danych osobowych, gdy mają być one przetwa-
rzane dla celów zdrowotnych, w tym gdy idzie o zarządzanie usługami i systemami opie-
ki zdrowotnej. We wskazanym motywie przewidziano także, że harmonizacja warunków 
przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, ze względu na szczególne potrze-
by, w tym gdy dane takie są przetwarzane w określonych celach zdrowotnych przez osoby 
podlegające prawnemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej. Powyższe wyda-
je się być tym bardziej istotne, gdy idzie o obecną regulację art. 14 ust. 3 u.p.p.r.p.p. Dalej 
bowiem wymieniono, że prawo unijne lub prawo państwa członkowskiego powinny 

 24 P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki, Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych, Warszawa 2017, Legalis.
 25 Ibidem.
 26 Przez osobę wykonującą zawód medyczny rozumie się ,,osobę uprawnioną na podstawie odrębnych 
przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifi-
kacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”, 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.
 27 Zob. art. 24 ust. 2 u.p.p.r.p.p.
 28 Zob. art. 24 ust. 3 u.p.p.r.p.p.
 29 Wyrok WSA z dnia 11 kwietnia 2006 r., II SA/Wa 183/06.
 30 Ibidem.
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przewidywać konkretne, odpowiednie środki chroniące prawa podstawowe i dane osobo-
we osób fizycznych. Państwa członkowskie powinny móc zachować lub wprowadzić 
dalsze warunki, w tym ograniczenia, przetwarzania danych genetycznych, danych biome-
trycznych lub danych dotyczących zdrowia. W motywie 54 RODO wskazano także na 
istotne ograniczenie, gdy idzie o obowiązek uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą. 
Działanie takie mogą uzasadniać względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia 
publicznego.

Stosownie do art. 9 ust. 2 RODO, aby przetwarzanie wskazanego rodzaju danych 
odbyło się zgodnie z prawem, konieczne jest ziszczenie się choć jednej z następujących 
przesłanek:

 – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na ich przetwarzanie31;
 – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fi-
zycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody”32. „Wyłączenie zakazu 
przetwarzania danych wrażliwych w oparciu o tę przesłankę może następować 
również w sytuacji ochrony żywotnych interesów innej osoby – nie tylko osoby, 
której dane dotyczą. Jest to istotne np. w przypadku ochrony zdrowia osoby 
trzeciej ze względu na stan zdrowia (np. chorobę zakaźną) osoby, której dane 
dotyczą. Jednocześnie musi zaistnieć brak fizycznej lub prawnej możliwości 
złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez osobę, której dane dotyczą. 
Sytuacja taka może łączyć się ze stanem fizycznym tej osoby – na który składa 
się nie tylko stan zdrowia, lecz również inne okoliczności, które mogą wyłączać 
świadome wyrażenie woli (art. 82 KC). W grę mogą także wchodzić ogranicze-
nia natury prawnej – czyli brak zdolności do czynności prawnych (art. 13 KC) 
w wyniku np. ubezwłasnowolnienia”33;

 – „przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”34;

 – „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny 
pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapew-
nienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarzą-
dzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społeczne-
go na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie 
z umową z pracownikiem służby zdrowia”35. Przy czym, dane dotyczące zdro-
wia mogą być przetwarzane do tych celów ,,jeżeli są przetwarzane przez – lub 
na odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania 
tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną 
osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na 

 31 Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 32 Art. 9 ust. 2 lit. c) RODO.
 33 P. Litwiński, P. Barta, M. Kawecki, op. cit.
 34 Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 35 Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
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mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustano-
wionych przez właściwe organy krajowe”36;

 – „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym 
w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi trans-
granicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów 
jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub 
wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkow-
skiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wol-
ności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową”37;

 – „przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, 
do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych 
zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkow-
skiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty 
prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony 
praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą”38.

Poza tym należy dodać, że państwa członkowskie mogą zachować lub wprowadzić 
dalsze warunki, w tym ograniczenia w odniesieniu do przetwarzania m.in. danych do-
tyczących zdrowia (art. 9 ust. 4 RODO). Nadto, gdy idzie o dane dotyczące zdrowia, to 
ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego wyłączone zostały 
regulacje dotyczące prawa do usunięcia tychże danych (art. 17 ust. 3 lit. c RODO). Moż-
liwość wprowadzenia ograniczeń co do poszczególnych uprawnień związanych z tymi 
danymi ze względu na zdrowie publiczne przewidziano także w art. 23 ust. 1 lit. e RODO.

5. Podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych 
dotyczących zdrowia

Obecnie obowiązująca regulacja u.p.p.r.p.p. skłania do przyjęcia, że dane osobowe 
dotyczące zdrowia udostępniane są w zasadzie w dwojakiego rodzaju formie: poprzez 
udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz w formie kwalifikowanej – udostęp-
nienia dokumentacji medycznej. Do wniosku takiego prowadzi analiza art. 13 i art. 14 
ust. 2 i 3 u.p.p.r.p.p. oraz art. 26 u.p.p.r.p.p. Art. 13 u.p.p.r.p.p. ustanawia oczywiście 
prawo pacjenta do tajemnicy informacji, ale już w art. 14 ust. 2 i 3 u.p.p.r.p.p. wskazano 
na istotne odstępstwa od tej zasady. O ile przesłanki wskazane w ust. 2 omawianej re-
gulacji nie nastręczają znacznych trudności interpretacyjnych, o tyle ta wyszczególnio-
na w ust. 3 budzi już uzasadnione wątpliwości. Jej zastosowanie powoduje bowiem, że 
w zasadzie każda informacja o stanie zdrowia pacjenta, po jego śmierci, można zostać 
ujawniona dowolnie wskazanemu przez osobę bliską zmarłego podmiotowi. Stosownie 
do art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p.r.p.p. osobą bliską jest małżonek, krewny lub powinowaty do 
drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we 

 36 Art. 9 ust. 3 RODO.
 37 Art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
 38 Art. 9 ust. 2 lit. j) RODO.
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wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. Na marginesie jedynie można 
zauważyć, jak szeroki może to być krąg osób. Obejmuje on przecież nie tylko członków 
rodziny, ale w zasadzie każdego, kto wykaże, że pozostawał z pacjentem we wspólnym 
pożyciu, lub każdego, kogo wskaże pacjent. Osoba taka ma zatem uprawnienie do do-
magania się bezpośrednio od lekarza do udzielenia wszystkich informacji, które obej-
muje tajemnica medyczna. W praktyce może to oznaczać, że określone żądanie nie będzie 
mogło być zrealizowane inaczej, niż poprzez udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wskazana powyżej regulacja w praktyce znacząco utrudnia precyzyjne ustalenie 
osób, którym przysługuje prawo do informacji o pacjencie, ale także – co jest znacznie 
ważniejsze z punktu widzenia ochrony danych osobowych dotyczących zdrowia – osób, 
które mogą sprzeciwić się ujawnieniu danych. Na uwadze trzeba mieć przecież, że każ-
da bliska osoba ma nie tylko uprawnienie do dostępu do informacji, ale także dysponuje 
uprawnieniem tamującym możliwość pozyskania informacji przez inne osoby bliskie 
w postaci sprzeciwu.

W ślad za stanowiskiem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej39 należy opowiedzieć 
się za racjonalnym podejściem do kwestii ustalania osób uprawnionych do uzyskania 
informacji o pacjencie po jego śmierci. Słusznie zakłada ono, że lekarz (jak i pozostały 
personel podmiotu leczniczego) nie ma obowiązku ustalania wszystkich osób bliskich 
i informowania ich o prawie wyrażenia zgody lub sprzeciwu w omawianej kwestii. Po-
wyższe oznacza, że w takich sytuacjach decydujące zdanie będzie miała ta osoba, która 
jako pierwsza zgłosi wolę ujawnienia przez lekarza lub nieujawniania takich informacji. 
Jasne jest także, że lekarz ma w niektórych okolicznościach możliwość zweryfikowania, 
czy osoba występująca z określonym żądaniem jest osobą najbliższą, czy to na podstawie 
dokumentacji medycznej, czy też na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.

Zupełnie odmiennie kształtuje się krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania 
dokumentacji medycznej. Ogranicza się on do pacjenta, jego przedstawiciela ustawowe-
go lub osoby upoważnionej przez pacjenta (art. 26 ust. 1 u.p.p.r.p.p.). Warto przy tym 
mieć na uwadze, że stosownie do stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
wyrażonego w wyroku z 17 września 2013 r., sygn. akt II OSK 1539/13, pacjent może 
sporządzić oświadczenie o zgodzie na udostępnienie dokumentacji zarówno w ramach, 
jak i poza dokumentacją medyczną i tylko od jego woli zależało będzie jaką treść i jaki 
zakres upoważnienia obejmie to oświadczenie. Jeśli oświadczenie to przybiera najszer-
szą możliwą formę, tj. upoważnienia określonej osoby do uzyskiwania dokumentacji 
medycznej pacjenta po jego śmierci i zostanie załączone do dokumentacji medycznej 
określonej jednostki chorobowej, w konkretnej jednostce służby zdrowia, to niezależnie 
od tego, który podmiot medyczny będzie później świadczeniodawcą wytwarzającym 
dokumentację medyczną, ma obowiązek respektowania oświadczenia wskazującego 
upoważnioną osobę do uzyskiwania dokumentacji po śmierci pacjenta. Jeżeli więc 

 39 M. Hamankiewicz, Pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Rzecznika Praw Obywatelskich 
z dnia 14 lipca 2016 r., dostępne pod adresem: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0004/107851/
pismo-Prezesa-NRL-do-Rzecznika-Praw-Obywatelskich,-14.07.2016.pdf [dostęp 29.01.2018].

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0004/107851/pismo-Prezesa-NRL-do-Rzecznika-Praw-Obywatelskich,-14.07.2016.pdf
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0004/107851/pismo-Prezesa-NRL-do-Rzecznika-Praw-Obywatelskich,-14.07.2016.pdf
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osoba wnioskująca o wydanie dokumentacji medycznej przedstawi takie ogólne upo-
ważnienie, to będzie ono podstawą do jej wydania.

Nadto ustawodawca przewidział, że dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, 
nawet pomimo braku jego upoważnienia, będą miały inne podmioty – zarówno publicz-
ne, jak i prywatne – których sprawowane funkcje uzasadniają dostęp do tejże dokumen-
tacji. Wyszczególnione one zostały w art. 26 ust. 3, ust. 3a oraz ust. 3b u.p.p.r.p.p.

6. Sposoby i wymogi udostępniania danych dotyczących zdrowia

Dokumentacja medyczna udostępniania jest podmiotom uprawnionym poprzez:
1) wgląd, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzie-

lania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, 
w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem 
możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2) sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wy-

korzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, 
a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować 
zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta;

4) środki komunikacji elektronicznej;
5) informatyczny nośnik danych40.

Ponadto, dokumentacja medyczna, która prowadzona jest w postaci papierowej, 
może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego 
(skanu) i przekazana w sposób określony w pkt 4 i 5, jeżeli zażąda tego pacjent, upraw-
niony organ lub inny podmiot uprawniony i przewiduje to regulamin organizacyjny 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych41. Za udostępnienie dokumentacji w ten 
sposób, a także i ten, który określony został w pkt 2 i 5, podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych może pobrać opłatę. Opłaty nie pobiera się, gdy udostępnienie dokumen-
tacji następuje na potrzeby związane z postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. 
orzekania o zdarzeniach medycznych.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki. ,,W przy-
padku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w po-
staci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub pod-
miotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy”42.

Z wyjątkiem obowiązku udostępniania dokumentacji medycznej we wskazanej 
wyżej formie, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest również 
prowadzić wykaz, który musi zawierać następujące informacje dotyczące udostępnianej 
dokumentacji: imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dokumentacja dotyczy; sposób 

 40 Art. 27 ust. 1 u.p.p.r.p.p.
 41 Art. 27 ust. 3 u.p.p.r.p.p.
 42 § 79 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów do-
kumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
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i zakres jej udostępnienia; imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której do-
kumentacja została udostępniona; nazwę uprawnionego organu lub podmiotu, któremu 
dokumentacja została udostępniona; imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która 
udostępniła dokumentację; datę jej udostępnienia.

Trzeba jednak pamiętać i o regulacji art. 14 ust. 3 u.p.p.r.p.p., który stwarza obo-
wiązek udzielenia stosownych informacji także i w inny sposób, niż poprzez dostęp do 
dokumentacji medycznej. Lekarz na odpowiednie żądanie osoby uprawnionej może jej 
przecież udzielić ustnie, pisemnie, czy też w formie dokumentowej, czy elektronicznej. 
Wówczas nie będziemy mieli do czynienia z żadnym ze sposobów udostępnienia doku-
mentacji medycznej, ale niewątpliwie będzie to przekazanie określonego rodzaju chro-
nionych prawem danych osobowych. Jasne zatem jest, że norma art. 14 ust. 3 u.p.p.r.p.p. jest 
nieprecyzyjna i stwarza możliwość odstępstw od restrykcyjnego przestrzegania reżimu 
udostępniania dokumentacji medycznej, co należy także zweryfikować przez pryzmat 
wymienionych norm RODO. Warto jeszcze zaznaczyć, że odpowiednikiem art. 14 ust. 3 
w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty43 jest art. 40 ust. 344.

Odrębnym zagadnieniem jest także udostępnianie elektronicznej dokumentacji 
medycznej45. Odbywa się to w trybie art. 32–35 u.s.i.o.z. Ustawa ta wskazuje, że jednost-
kowe dane z systemu teleinformatycznego udostępniane są za zgodą usługobiorcy, jego 
przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. W zgodzie takiej na-
leży określić zakres czasowy i przedmiotowy dostępu do danych (art. 35 ust. 1 u.s.i.o.z.). 
Nie jest ona jednak wymagana, gdy dane udostępniane są pracownikowi medycznemu46 
wykonującemu zawód u usługodawcy do danych osobowych i innych jednostkowych 
danych medycznych usługobiorcy, przetwarzanych w systemie informacji medycznej, 

 43 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 125 
ze zm.).
 44 Warto jednak zauważyć, że z obowiązku zachowania tajemnicy po śmierci pacjenta nie zostały 
zwolnione pielęgniarki i położone. Regulacja art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 123 ze zm.) nie została zmieniona w takim zakresie, jak jej odpowiednik 
odnoszący się do zawodów lekarza i lekarza dentysty.
 45 Stosownie do art. 2 pkt 1 u.s.i.o.z. elektroniczna dokumentacja medyczna to dokumenty wytworzo-
ne w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP:

a) umożliwiające usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki zdrowotnej okre-
ślonego rodzaju, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne,

b) określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Do 
31 grudnia 2017 r. było to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań 
dla systemu informacji medycznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 463). W wyniku nowelizacji art. 13a u.s.i.o.z., 
która weszła w życie 25 sierpnia 2017 r. (t.j. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2017 r., poz. 1524]), rozporządzenie 
to utraciło moc. Ustawodawca w art. 7 ustawy nowelizującej przewidział wprawdzie, że wymieniony akt 
wykonawczy będzie obowiązywał do dnia wejścia nowego rozporządzenia, nie później jednak niż do 
31 grudnia 2017 r. Do chwili przekazania niniejszego opracowania do druku rozporządzenia takiego nie 
uchwalono.
 46 Stosownie do art. 2 pkt 11 u.s.i.o.z. jest to osoba wykonująca zawód medyczny, o której mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.d.l., oraz osoba uprawniona do świadczenia usług farmaceutycznych, która udziela 
świadczeń opieki zdrowotnej lub świadczy usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub umowy 
cywilnoprawnej.
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które wytworzył w związku z wykonywaniem zawodu u tego usługodawcy, jeżeli jest to 
niezbędne do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia (art. 35 ust. 1a 
u.s.i.o.z.). Nadto, gdy idzie o przetwarzanie danych, w tym danych osobowych, w ramach 
systemu informacji w ochronie zdrowia, to ustawodawca w u.s.i.o.z. wskazał szczególny 
obowiązek podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia do stwo-
rzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych 
danych. Obowiązek ten ma zabezpieczać te dane przede wszystkim przed nieuprawnionym 
dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszko-
dzeniem, zniszczeniem lub utratą (art. 37 u.s.i.o.z.). Z obowiązkiem tym powiązano 
szczególną procedurę kontrolną i nadzorczą, wykonywaną przez ministra właściwego do 
spraw zdrowia (art. 38–40 u.s.i.o.z.).

Wnioski
Ciągle ewoluująca regulacja poświęcona ochronie szczególnej kategorii danych 

osobowych, jaką są te o zdrowiu pacjenta dzięki RODO niewątpliwie została znacząco 
wzmocniona. W związku z rozpoczęciem stosowania RODO, polski prawodawca zmu-
szony będzie zweryfikować także i regulacje u.p.p.r.p.p. Już bowiem niniejsze opraco-
wanie ujawnia pewne niedostatki krajowego prawodawstwa.

Wejście w życie RODO to niewątpliwie wyzwanie dla każdego podmiotu leczni-
czego. Do już skomplikowanych unormowań związanych choćby z tajemnicą lekarską, 
dojdą zupełnie nowe obowiązki i znacznie wyższe wymagania co do poziomu staranno-
ści, który w związku z danymi o stanie zdrowia będzie musiał być stosowany. Docho-
wania tych wysokich standardów z pewnością nie ułatwia także różnorodność stosunków 
prawnych, w których uczestniczy taki podmiot, zakładając, że działalność leczniczą 
prowadzi co najmniej w średniej skali. Z jednej bowiem strony jego sytuacja jest regu-
lowana szczególną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia – podmiotem finansującym 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Relacja ta zakłada obowiązek bieżącego rapor-
towania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym przekazywania podstawowych 
danych pacjentów w formie elektronicznej (w tym imię, nazwisko, PESEL, datę rozpo-
częcia i zakończenia udzielania świadczenia, rodzaj świadczenia). Z drugiej częstokroć 
podmiot taki korzysta z usług innych podmiotów leczniczych, np. w zakresie badań 
obrazowych, czy zawierając liczne umowy o których mowa w art. 26–27 ustawy o dzia-
łalności leczniczej47, a i sam może być takim „podwykonawcą” dla innego podmiotu 
leczniczego. Z trzeciej zaś zawiera umowy z dostawcami różnego rodzaju usług, bez 
których współcześnie działalności leczniczej nie sposób jest prowadzić, jak np. na do-
stawy specjalistycznych systemów informatycznych lub teleinformatycznych, w których 
przetwarzane są m.in. dane osobowe pacjentów. Z czwartej wreszcie udziela świadczeń 
opieki zdrowotnej pacjentom. Każdy z aspektów tej działalności wymaga drobiazgowe-
go podejścia do ochrony danych osobowych, począwszy od tak podstawowych 

 47 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.).
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czynności, jak zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a na 
zabezpieczeniu teleinformatycznym48 tych danych skończywszy.

Ponadto, należy pamiętać, że prawodawca unijny przewidział za naruszenie zasad 
przetwarzania danych dotyczących zdrowia kary pieniężne w wysokości 20 000 000 
euro, a w przypadku przedsiębiorstwa do 4% jego całkowitego rocznego światowego 
obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa 
(art. 83 ust. 5 RODO), co miejmy nadzieję, że w jeszcze większym stopniu przyczyni się 
do poprawy ochrony danych osobowych.

Mając powyższe na względzie, aktualny pozostaje wciąż pogląd A. Preisnera, 
który już szesnaście lat temu przewidział, że największy wpływ na sferę praw człowie-
ka będzie miała nie tyle nauka prawa, ile biotechnologia. To m.in. rozwój technologii 
medycznych jest przyczyną powstawania tych stanów faktycznych, które ostatecznie 
zostają uregulowane w przepisach prawa49. W dużej części współczesny standard ochro-
ny danych osobowych jest przecież odpowiedzią na bardzo dynamiczny rozwój medy-
cyny. Jest to zresztą jedna z przyczyn przyjęcia RODO.

 48 Zob. np. M. Jendra (red.), Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów, Warszawa 2015, 
s. 35 i n., M. Jabłoński, T. Radziszewski, Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejaw-
nych, Wrocław 2012, T. Radziszewski, Perspektywa informatyzacji działalności podmiotów przetwarzają-
cych dane osobowe pacjentów, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2011, nr 4, s. 37-43, H. Markiewicz, 
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej w kontekście powszechnej informatyzacji sektora ochrony zdro-
wia i wdrożenia usług typu cloud computing, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2014, 
nr 2, s. 45-58.
 49 A. Preisner, Zamiast zakończenia. Rozwój technologiczny a przyszłość praw jednostki, [w:] B. Ba-
naszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 881-925.
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Gwarancje konstytucyjnego prawa do nauki 
w szkole niepublicznej 

1. Wprowadzenie

Prawo do nauki gwarantowane jest każdemu nie tylko na poziomie krajowym, ale 
również unijnym i międzynarodowym. Ma ono swoje długie tradycje, gdyż odnajdowało 
swoje miejsce również w ustawach zasadniczych poprzedzających obecnie obowiązującą 
Konstytucję RP1. W krajowym porządku prawnym prawo do nauki jest realizowane 
w szkołach publicznych i niepublicznych. Wskazanie i analiza administracyjnoprawnych 
gwarancji konstytucyjnego prawa do nauki nie są możliwe bez odniesienia się do treści 
tego prawa, ze szczególnym wyeksponowaniem odpłatności za pobieranie nauki. Dok-
tryna wypowiedziała się już na temat świadczenia usług edukacyjnych przez uczelnie 
wyższe oraz zapewnienia porównywalnego standardu kształcenia w tych szkołach2. 
Obecnie nie można odnaleźć podobnych opracowań odnoszących się do gwarancji kon-
stytucyjnego prawa do nauki w szkołach niepublicznych szczebla podstawowego i śred-
niego, w szczególności w sferze prawa publicznego. Pozostaje to obszar do dziś niespe-
netrowany. Temat ten jest szczególnie doniosły ze względu na wejście w życie nowej 
ustawy3, regulującej problematykę realizacji prawa do kształcenia się oraz prawa dzieci 
i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Założeniem do dalszych rozważań jest stwierdzenie, że prawo do nauki wiąże się 
z możliwością wyboru typu szkoły. Zdaniem L. Garlickiego i M. Derlatki „ukształtowa-
nie wyboru typu szkoły jako wolności, a nie prawa oznacza, że na władzach publicznych 
ciąży jedynie zakaz utrudniania czy uniemożliwiania dokonywania wyboru typu szkoły. 
Z jednej więc strony musi istnieć swoboda tworzenia i działania szkół niepublicznych 
(dwusektorowość systemu szkolnego), a z drugiej – szkoły niepubliczne (i wydawane 
przez nie dyplomy) muszą mieć możliwość uzyskania tego samego statusu, co szkoły 

 1 Szerzej na temat genezy prawa do nauki zob. H. Babiuch, Kilka uwag o specyfice regulacji prawa 
do nauki w konstytucjach polskich, [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy 
konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legni-
ca 2017, s. 13-28.
 2 Zob. N. Miłostan, Szkoła wyższa jako przedsiębiorca w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, 
[w:] J. Blicharz, A. Chrisidu-Budnik, A. Sus (red.), Zarządzanie szkołą wyższą, Wrocław 2014, s. 61-69; 
M. Królikowski, K. Szczucki, Art. 70, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, Warszawa 2016, 
s. 1512 i n.
 3 Ustawa z 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 59 z późn. zm., dalej: pr. ośw.



328

Wiktor Trybka

publiczne […]. Podmiotem omawianej wolności są przede wszystkim rodzice (opieku-
nowie prawni) […]. Prawo decyzji o wyborze typu szkoły powierzone zostało rodzicom, 
co koresponduje z ogólniejszym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wła-
snymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3 Konstytucji RP)”4.

2. Treść prawa do nauki

Prawo do nauki w Konstytucji RP5 zaliczane jest do prawa o charakterze kultu-
ralnym z pewnymi aspektami ekonomicznymi6. „Prawo to musi być postrzegane zarów-
no w kategoriach dobra i wartości indywidualnej, jak i ważnego, podstawowego dobra 
społecznego. Urzeczywistnienie prawa do nauki jest nie tyle jakimś szczególnym przy-
wilejem współczesnego człowieka, ile stanowi nieodzowny warunek rozwoju społeczeń-
stwa i jednocześnie pełnego uczestnictwa jednostki w życiu społecznym”7. O treści 
i zakresie prawa do nauki przesądza art. 70 Konstytucji RP. B. Banaszak słusznie za-
uważa, że „treścią obowiązku nauki wywiedzioną z Konstytucji jest uczestniczenie 
każdego podlegającego prawu RP w zajęciach szkolnych w zakresie i w czasie przewi-
dzianych prawem. Można go realizować oprócz szkół państwowych także w szkołach 
prywatnych, pozostających jednak pod nadzorem państwa. Zobowiązany do nauki (lub 
działający w jego imieniu ustawowi opiekunowie) ma prawo wyboru typu szkoły i dzię-
ki temu decyduje o sposobie wykonania obowiązku”8. Państwo powinno zapewnić 
możliwość uzyskania wykształcenia jak najszerszej grupie osób9. Prawo nauki jest pu-
blicznym prawem podmiotowym10. TK zwraca uwagę, że „prawo do nauki należy do 
podstawowych praw jednostki we współczesnym społeczeństwie. Prawo to musi być 
przestrzegane zarówno w kategoriach dobra i wartości indywidualnej, jak i ważnego, 
podstawowego dobra społecznego. Urzeczywistnienie prawa do nauki jest nie tyle jakimś 
szczególnym przywilejem współczesnego człowieka, ale stanowi nieodzowny warunek 
rozwoju społeczeństwa i jednocześnie pełnego uczestnictwa jednostki w życiu społecz-
nym. Powszechne kształcenie stało się najważniejszym motorem rozwoju gospodarcze-
go i cywilizacyjnego we współczesnym świecie”11. Na treść prawa do nauki składa się 

 4 L. Garlicki, M. Derlatka, Art. 70, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja RP. Komentarz, 
Warszawa 2016, s. 760.
 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.
 6 M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawo konstytucyjne w formie pytań i odpowiedzi, Wrocław 
2003, s. 227.
 7 Wyrok z dnia 8 listopada 2000 r., SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258.
 8 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 70-71.
 9 P. Bała, Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Warszawa 2009, s. 229-230.
 10 „Przez publiczne prawo podmiotowe należy rozumieć pochodną i prostą sytuację prawną podmiotu 
tego prawa pozwalającą na skuteczne kierowanie żądania ściśle określonego zachowania do objętego tą 
sytuacją prawną innego podmiotu publicznego prawa podmiotowego”. Szerzej na temat pojęcia publicz-
nych praw podmiotowych zob. W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 159 i n. Por. 
również wyrok TK z 16 stycznia 2007 r., U 5/06, OTK A 2007, nr 1, poz. 3.
 11 Wyrok TK z 8 listopada 2000 r., SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258. Por. również wyrok TK 
z 5 maja 2014 r., K 35/11, OTK 2014, nr 6, poz. 61.
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m.in. obowiązek stworzenia każdemu realnych szans kształcenia na różnych poziomach, 
w tym edukacji na poziomie wyższym12. Zdaniem TK „formy urzeczywistniania tego 
prawa z reguły przybierają bardzo złożoną postać i nigdy, ani też nigdzie nie wyczerpu-
ją się w instrumentach i rozwiązaniach należących do tej samej, jednej tylko kategorii 
środków. Obok wspierania, czy rozwijania systemu szkół publicznych, dotowanych 
bezpośrednio ze źródeł budżetowych, powszechnie stosowanymi instrumentami dostęp-
ności do studiów i wyrównywania szans różnych grup społecznych są systemy pomocy 
socjalnej, stypendialnej, organizowanie odpowiedniej infrastruktury finansowej, poprzez 
tworzenie systemu pożyczek bankowych oraz rozwiązań podatkowych, a także rozmaite 
formy wspierania prywatnych instytucji edukacyjnych; w tym również szkół wyższych 
[...]. Podstawowym dylematem współczesnych systemów edukacyjnych na całym świecie 
jest więc nie tyle wybór pomiędzy formułą studiów odpłatnych i nieodpłatnych, ale 
wybór pomiędzy takimi systemami finansowania, które w najbardziej efektywny sposób 
będą urzeczywistniały zasadę powszechnego i równego dostępu do studiów”13. Jak już 
wskazano, prawo do nauki „stanowi samoistne prawo podmiotowe, więc może być pod-
stawą roszczeń indywidualnych, a zarzut jego naruszenia może być wystarczającą pod-
stawą dla wniesienia skargi konstytucyjnej”14. Trafnie treść prawa do nauki oddają 
L. Garlicki i M. Derlatka, wskazując, że „treścią prawa do nauki jest możliwość zdoby-
wania wiedzy (kształcenia) prowadzonego w zorganizowanych formach, w sposób re-
gularny i ciągły, obejmującego najpierw pewien kanon podstawowych wiadomości 
ogólnych, a następnie umożliwiającego uzyskanie pogłębionej wiedzy specjalistycznej, 
kończonego uzyskaniem dokumentów, jednolicie w skali kraju dających szansę konty-
nuowania nauki bądź wykonywania określonego zawodu”15. Prawo do nauki w odnie-
sieniu do osób, które nie ukończyły 18 roku życia ma rozszerzony zakres, gdyż jest za-
razem obowiązkiem szkolnym16.

3. Nieodpłatność nauki

W ślad za L. Garlickim i M. Derlatką należy wskazać, że art. 70 Konstytucji RP 
formułuje szczegółowe gwarancje prawa do nauki, a mianowicie, po pierwsze, zasadę 
dwusektorowości systemu szkolnictwa (równoległego istnienia systemu szkół publicznych 
i systemu szkół niepublicznych), po drugie, zasadę bezpłatności nauki w szkołach pu-
blicznych, po trzecie, zasadę powszechnego i równego dostępu do wykształcenia oraz 
zasadę pomocy władz publicznych dla uczniów i studentów17. Z uwagi na przyjęty temat 
dalsze rozważania koncentrują się na problematyce odpłatności za usługi edukacyjne 
w płaszczyźnie gwarancji administracyjnoprawnych realizacji prawa do nauki.

 12 M. Królikowski, K. Szczucki, op. cit., s. 1580.
 13 Wyrok TK z 8 listopada 2000 r., SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258.
 14 L. Garlicki, M. Derlatka, op. cit., s. 748.
 15 Szerzej o treści prawa do nauki zob. ibidem, s. 749 i n.
 16 Szerzej na temat realizacji obowiązku szkolnego zob. H. Babiuch, Realizacja obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki w warunkach polskich, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t. LXV, s. 69-87.
 17 L. Garlicki, M. Derlatka, op. cit., s. 751 i n.
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Konstytucja RP w art. 70 ust. 2 przesądza o tym, że zasadą jest nieodpłatność 
nauki. Jak zwraca uwagę SN – Konstytucja RP gwarantuje bezpłatną naukę w szkołach 
publicznych na poziomach niższych18. Odpłatność „za niektóre świadczenia edukacyjne 
wymaga, by znajdowała ona zastosowanie w odniesieniu do niektórych rodzajów kształ-
cenia w szkole wyższej (określonych zajęć lub typów studiów), nie może więc polegać 
na wprowadzeniu odpłatności w ramach wszystkich istniejących typów studiów w szko-
le wyższej, choćby kwotowo zminimalizowanej i równo rozłożonej na wszystkie kate-
gorie studiów […]. Swoiste przyrzeczenie ustrojodawcy zapewnienia możliwości bez-
płatnej nauki każdej osobie, która spełnia formalne warunki do studiowania w szkole 
wyższej (dysponuje świadectwem maturalnym i wyraża zamiar podjęcia studiów). Tego 
rodzaju podejście opierałoby się całkowicie fikcyjnemu i niemożliwemu do realizacji 
założeniu (nawet w krajach o znacznie wyższym poziomie dochodu narodowego), które 
musiałoby prowadzić do zakwestionowania innych podstawowych norm konstytucyjnych, 
mających na celu ochronę finansów publicznych”19. Uczelnie wyższe muszą udostępniać 
nieodpłatne tryby kształcenia, co nie jest równoznaczne z tym, że muszą nim być obję-
te wszystkie formy świadczenia usług edukacyjnych dla zainteresowanych jednostek. 
Zgodzić należy się z B. Banaszakiem, który do podstawowych form kształcenia w szko-
łach wyższych zalicza studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie20. Inne rodza-
je kształcenia, a mianowicie np. studia podyplomowe, uczelnia publiczna może wprowa-
dzić za odpłatność w pełnym zakresie21.

W orzecznictwie wskazuje się na dwie płaszczyzny odpłatnego charakteru niektórych 
usług edukacyjnych. Po pierwsze, w aspekcie ilościowym bezpłatne nauczanie powinno 
w szkole wyższej być podstawową formą kształcenia studentów. Po drugie, w aspekcie 
przedmiotowym nieodpłatność powinna dotyczyć tylko niektórych aspektów kształcenia 
w szkole wyższej22. Należy podzielić pogląd TK, który zauważył, że uniemożliwienie 
uczelniom publicznym prowadzenia działalności odpłatnej spowodowałoby znaczne ogra-
niczenie liczby osób pobierających naukę na poziomie wyższym23, a nawet naruszałoby 
konstytucyjną wolność gospodarczą, gdyż nie ma dziś wątpliwości, że uczelnie niepublicz-
ne prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej24. Postawiona teza została potwierdzona w orzecznictwie sądowym. 
Zdaniem SN „odpłatne i systematyczne wykonanie przez dłużnika [w tym przypadku 
uczelnię wyższą – przyp. Autora] zajęć dydaktycznych jest wykonaniem przez osobę 
prawną we własnym imieniu, zawodowo działalności usługowej w sposób zorganizowany 
i ciągły. Działalność taka, wykonywana przez uprawnionych pracowników uczelni, cha-
rakteryzuje się w założeniu profesjonalnym charakterem, jest podporządkowana regułom 

 18 Wyrok SN z 25 maja 2000 r. I PKN, 652/99, OSN 2001, nr 23, poz. 688.
 19 Wyrok TK z 28 listopada 2000 r. SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258.
 20 B. Banaszak, op. cit., s. 418.
 21 L. Garlicki, M. Derlatka, op. cit., s. 1582.
 22 Wyrok TK z 5 czerwca 2014 r., K 35/11, OTK A 2014, nr 6, poz. 61.
 23 Wyrok TK z 28 listopada 2011 r., SK 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258.
 24 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 
z późn. zm.
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opłacalności i racjonalnego gospodarowania, jest działaniem wykonywanym na własny 
rachunek uczelni jako odrębnej osoby prawnej, a nie na rachunek jej założyciela, a nadto 
charakteryzuje się powtarzalnością działań i uczestnictwem w obrocie gospodarczym”25. 
Szkoła niepubliczna może być nastawiona na zysk26. Prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie świadczenia usług edukacyjnych jest dziś powszechne nie tylko na pozio-
mie wyższym, ale również podstawowym i średnim. Wszelkie uwagi poczynione przez 
doktrynę i judykaturę, a odnoszące się do szkół wyższych mają swoje odpowiednie prze-
łożenie na świadczenie usług edukacyjnych w szkołach niższego rzędu.

4. Gwarancje konstytucyjnego prawa do nauki

Państwo w polskim porządku prawnym pełni rolę podmiotu wykonującego roz-
maite funkcje w obszarze oświaty. Na tym polu coraz większą rolę odgrywają podmioty 
prywatne, z uwagi na urynkowienie usług edukacyjnych i stale rosnącą konkurencję 
w tym segmencie gospodarki. Państwo pełni tutaj rolę organizatora, a organy admini-
stracji publicznej przyjmują na siebie odpowiedzialność za procesy oświatowe zacho-
dzące w płaszczyźnie publicznej. Zatem oświata jest zadaniem publicznym. Zdaniem 
S. Biernata „podstawowym kryterium uznania danych zadań za publiczne jest okoliczność, 
że państwo lub samorząd terytorialny ponoszą w świetle prawa odpowiedzialność za ich 
realizowanie”27. Oświatę jako dobro można zaliczyć do „dóbr publicznych, które są 
niekonkurencyjne i niewyłączalne”28. Konstytucyjna regulacja prawa do nauki oraz pr. 
ośw. tworzą dla jednostki prawo szerokiego dostępu do systemu oświaty i korzystania 
z usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne. Ponadto, 
przepisy pr. ośw. gwarantują, że usługi sektora prywatnego są świadczone na poziomie 
wymaganym przez państwo i jednocześnie jakość ich realizacji jest nadzorowana przez 
właściwe organy administracji publicznej. J. Pierzchała trafnie wskazuje, że „państwo 
i jego administracja są głównym podmiotem determinującym kierunki realizacji zadania 
oświatowego. Rola państwa, pomimo istotnych zmian ustrojowych przeprowadzonych 
po 1989 r. polegających na systematycznym procesie decentralizacji swoich kompetencji 
z zakresu oświaty na rzecz innych podmiotów publicznych czy też niepublicznych, jest 
w dalszym ciągu kluczowa. Jest ona zauważalna na płaszczyźnie polityki oświatowej 
jako części polityki administracji”29.

4.1. Sytuacja prawna podmiotu korzystającego z usług edukacyjnych
Każda niepubliczna oraz publiczna szkoła, która decyduje się na wprowadzenie 

do swojej oferty edukacyjnej zajęć odpłatnych, powinna zagwarantować ich realizację 

 25 Uchwała SN z 3 lipca 2003 r., III CZP 38/03, OSNC 2004, nr 9, poz. 134.
 26 A. Krzywoń, [w:] A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Prawo do nauki. Wybrane zagadnienia, 
Warszawa 2014, s. 56.
 27 S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych: problematyka prawna, Warszawa 1994, s. 29.
 28 J. Pierzchała, Prawo oświaty prywatnej, Warszawa 2016, s. 40.
 29 Ibidem, s. 41-42.
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na równie wysokim poziomie, jak zajęcia finansowane ze środków publicznych. Z jednej 
strony, niepubliczne szkoły mają te same obowiązki związane z kształceniem uczniów, 
co szkoły publiczne, z drugiej zaś uczniowie szkół publicznych i niepublicznych korzy-
stają z takich samych uprawnień. Zatem ustawa powinna określać następujące kwestie: 
warunki zakładania szkół niepublicznych, warunki działalności szkół niepublicznych, 
warunki udziału władz publicznych w finansowaniu szkół niepublicznych oraz zasady 
nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi i niepublicznymi zakładami 
wychowawczymi30. Powyższe odnosić należy do usług edukacyjnych świadczonych 
także przez szkoły i placówki publiczne na zasadach komercyjnych.

Głównym użytkownikiem szkół niepublicznych na poziomie podstawowym oraz 
średnim jest uczeń. Jest on jednocześnie wykonawcą obowiązku szkolnego31. Sytuacja 
prawna ucznia jako podmiotu korzystającego z usług świadczonych przez szkoły niepu-
bliczne budowana jest nie tylko w oparciu o unormowania administracyjnoprawne, ale 
również na podstawie przepisów prawa cywilnego, gdyż użytkownik ten bardzo często 
nawiązuje relacje klient – przedsiębiorca32. Obraz sytuacji prawnej ucznia placówki 
niepublicznej jest bardziej złożony niż użytkownika szkół publicznych, których organem 
prowadzącym jest podmiot publiczny33. J. Pierzchała słusznie zauważa, że „powszechną 
praktyką występującą na rynku usług edukacyjnych jest zawieranie różnego rodzaju 
umów o odpłatne i nieodpłatne świadczenia edukacyjne. Obok statutów i regulaminów 
poszczególnych jednostek oświatowych kształtują one stosunki prawne pomiędzy dwo-
ma podmiotami, jakimi są dostawca tych usług oraz ich odbiorca. Generalnie umowy te, 
choć zwane, np. umowami o przeprowadzenie procesu kształcenia, o usługi edukacyjne 
czy też umowami o nauczanie i opiekę, zaliczane są do umów cywilnoprawnych zbliżo-
nych do charakteru umów-zleceń. Między innymi w związku z tym powinno się je 
analizować z wykorzystaniem konstrukcji prawa cywilnego, które określają wzajemne 
relacje prawne pomiędzy stronami stosunku cywilnoprawnego. Chcąc ustalić sytuację 
prawną jednostki z uwzględnieniem postanowień cywilnoprawnych, na samym wstępie 
należy scharakteryzować podmioty stosunku cywilnoprawnego, a następnie przeanali-
zować istotne elementy umowy cywilnoprawnej”. Z uwagi na przyjęty temat poza ob-
szarem zainteresowań pozostaje problematyka nawiązywania stosunków cywilnopraw-
nych, których treścią jest świadczenie usług edukacyjnych.

4.2. Gwarancje konstytucyjnego prawa do nauki w sferze prawa 
publicznego – wybrane zagadnienia

Podstawą dla wyznaczenia sytuacji prawnej ucznia i szkoły niepublicznej w sferze 
prawa publicznego jest pr. ośw. i Kodeks postępowania administracyjnego34. Analiza 
wzajemnych relacji między uczniem a szkołą niepubliczną powinna zawsze odbywać się 

 30 M. Królikowski, K. Szczucki, op. cit., s. 1512.
 31 J. Homplewicz, Polskie prawo szkolne, Warszawa 1984, s. 223.
 32 J. Pierzchała, op. cit., s. 185.
 33 N. Miłostan, op. cit., s. 63 i n.
 34 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1257 z późn. zm., dalej: k.p.a.
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w oparciu nie tylko o przepisy prawa administracyjnego materialnego, ale również pro-
cesowego. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepublicz-
ne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu 
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół 
i placówek. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych ma na celu zagwarantowanie 
pewności obrotu prawnego przez udostępnianie wszystkim zainteresowanym podmiotom 
danych o podmiocie będącym organem prowadzącym, a także o samej szkole lub pla-
cówce. Uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorzą-
du terytorialnego jest warunkiem koniecznym założenia i prowadzenia szkoły35.

Niepublicznej szkole podstawowej i niepublicznej szkole artystycznej realizującej 
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, przysługują uprawnienia szkoły 
publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art. 176 ust. 1 pr. ośw.). Niepubliczna 
szkoła podstawowa oprócz tego, że korzysta z uprawnień szkoły publicznej, to również 
ciążą na niej takie same obowiązki. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia roz-
poczęcia działalności przez szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, która 
uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, jest obowią-
zany sprawdzić spełnianie warunków właściwych dla szkoły publicznej, które wprost 
wynikają z pr. ośw.

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego na wniosek osoby prowadzą-
cej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole 
uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora 
oświaty (art. 176 ust. 3 pr. ośw.). Nadanie uprawnień szkoły publicznej następuje w dro-
dze decyzji administracyjnej. Wynika to zarówno z funkcji normy prawnej, jak i z uży-
cia sformułowania „nadaje”, co oznacza przyznanie wnioskodawcy określonych upraw-
nień przez organ administracji publicznej. Organem wyższego stopnia w sprawach 
oświaty w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego jest nie samorzą-
dowe kolegium odwoławcze, ale kurator oświaty36. Dlatego też od decyzji w przedmiocie 
rozstrzygającej o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień szkoły publicznej służy 
odwołanie do właściwego miejscowo kuratora oświaty. Naruszenie art. 176 ust. 3 pr. ośw. 
uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji przez sąd administracyjny bez względu na 
merytoryczną trafność rozstrzygnięcia37.

Do obowiązków szkoły niepublicznej, które są analogiczne dla placówki publicz-
nej należy, po pierwsze, realizacja programów nauczania uwzględniających podstawy 
programowe właściwe dla szkół publicznych. Po drugie, wykonanie zajęć edukacyjnych 
w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego 
typu, po trzecie, szkoła niepubliczna obowiązana jest stosować zasady klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów właściwe dla szkół publicznych, 
po czwarte, prowadzić dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 

 35 Wyrok WSA w Warszawie z 9 maja 2011 r., V SA/Wa 2912/10, LEX nr 996058.
 36 M. Pilich, Art. 14, [w:] Komentarz do ustawy − Prawo oświatowe. Komentarz, https://sip.lex.pl/#/
commentary/587750299/547739 [dostęp 04.02.2018].
 37 Wyrok WSA w Rzeszowie z 4 marca 2005 r., SA/Rz 1735/02, LEX nr 705814.

https://sip.lex.pl/#/commentary/587750299/547739
https://sip.lex.pl/#/commentary/587750299/547739
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po piąte, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształcić w zawodach 
określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego unormowanej w pr. ośw. 
oraz zatrudniać nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifi-
kacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Zgodzić należy się z M. Pilichem, że „wydanie przez szkołę publiczną jej ucznio-
wi świadectwa lub dyplomu po ukończeniu przez ucznia danego etapu edukacyjnego jest 
prawnym obowiązkiem szkoły i nie może być uzależnione od żadnego warunku”38. 
Wydanie świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły jest również obowiązkiem szkoły 
niepublicznej. Świadectwa i dyplomy ukończenia danego etapu szkoły stanowią doku-
menty urzędowe oraz są równoważne świadectwom i dyplomom uzyskanym w szkole 
publicznej39. W przypadku szkół niepublicznych obowiązek wydania świadectwa ukoń-
czenia szkoły nie może być warunkowany realizacją przez ucznia (słuchacza) lub jego 
rodziców (opiekunów prawnych) obowiązków o charakterze cywilnoprawnym. Szkole 
niepublicznej przysługują środki cywilnoprawne egzekwowania zobowiązań i nie mogą 
one wpływać na realizację uprawnień i wykonywanie obowiązków o charakterze admi-
nistracyjnoprawnym.

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zostały kompleksowo uregulowane 
w ustawie o systemie oświaty40. Przepisy te znajdą zastosowanie odpowiednio do szkół 
niepublicznych. O ile standardy i programy kształcenia na określonym kierunku powin-
ny być analogiczne, o tyle nie ma takiego obowiązku w przypadku standardów oceniania. 
„Nie jest to, jak można sądzić, przypadkowe przeoczenie. W ten bowiem sposób wyraź-
nie dopuszczono układanie przez wszystkie szkoły niepubliczne własnych zasad bieżą-
cego oceniania, które powinny być jedynie wyraźnie określone w statucie szkoły. Z nie-
stosowania zasad tych samych, co obowiązujące w szkołach publicznych, nie można 
zatem uczynić szkole niepublicznej zarzutu”41.

Podobnie jest w przypadku pomocy materialnej dla uczniów szkół publicznych 
i niepublicznych. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków prze-
znaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic 
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynika-
jących z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdol-
nych. Pomoc materialna przysługuje, po pierwsze, uczniom szkół publicznych i niepu-
blicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych − do czasu ukończenia kształce-
nia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, po drugie, wychowankom 

 38 M. Pilich, Art. 7, [w:] Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, https://sip.lex.pl/#/commentary/ 
587225073/509972 [dostęp 04.02.2018].
 39 Wyrok NSA z dnia 18 marca 2008 r., I OSK 472/07, LEX nr 466033. Por. również uchwałę SN 
z dnia 18 października 1995 r., III AZP 28/95, OSN 1996, nr 11, poz. 149.
 40 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.
 41 M. Pilich, Art. 7, [w:] Ustawa o systemie oświaty…

https://sip.lex.pl/#/commentary/587225073/509972
https://sip.lex.pl/#/commentary/587225073/509972
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publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki (art. 90b ustawy o systemie oświaty).

Pomiędzy uczniem oraz prywatnym podmiotem świadczącym usługi edukacyjne 
nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny rozumiany jako wzajemny między dwo-
ma podmiotami układ zachowań, kwalifikowanych przez prawo administracyjne. Sto-
sunek taki wyróżnia się spośród innych stosunków tym, że jednym z podmiotów tego 
stosunku jest zawsze organ administracji publicznej lub inny podmiot, gdy został powo-
łany z mocy prawa lub na podstawie porozumienia do załatwienia sprawy w drodze 
decyzji administracyjnej42, drugim z podmiotów musi być m.in. obywatel jako podmiot 
praw bądź obowiązków administracyjnoprawnych43. Przykładowo podmiotem, który 
uprawiony jest z mocy prawa do załatwienia w drodze decyzji administracyjnej sprawy 
w obszarze oświaty, jest m.in. dyrektor szkoły. W orzecznictwie podkreśla się, że „po-
między uczniem, zarówno szkoły publicznej, jak i niepublicznej, a szkołą istnieje stosu-
nek administracyjnoprawny. W związku z tym dyrektor szkoły niepublicznej o upraw-
nieniach szkoły publicznej uprawniony jest do wydawania w tym zakresie decyzji 
w rozumieniu k.p.a.”44. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić 
ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. 
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego (art. 68 ust. 2 pr. ośw.). Skreślenie ucznia z listy uczniów jest 
równoznaczne z rozwiązaniem stosunku administracyjnoprawnego łączącego ucznia 
(wychowanka) ze szkołą lub placówką45. Skreślenie z listy uczniów jest niczym innym 
jak wyrazem podporządkowania wydawanym i obowiązującym w tych szkołach i pla-
cówkach regulacjom wewnętrznym46. O tym, czy dane okoliczności – nawet wobec za-
istnienia wypadku przewidzianego w statucie oraz podjęcia przez radę stosownej uchwa-
ły w sprawie ucznia – uzasadniają skreślenie, dyrektor szkoły w istocie decyduje na 
zasadzie swobodnego uznania47.

Zakończenie
Prawo do nauki ma wielowymiarową postać. Z jednej strony jest indywidualnym 

uprawnieniem administracyjnoprawnym jednostki biorącym swój początek w Konsty-
tucji RP, z drugiej zaś obowiązkiem kierowanym do osób fizycznych, które nie ukoń-
czyły 18 roku życia oraz obowiązkiem, którego adresatem są organy władzy publicznej. 

 42 Zob. art. 1 pkt 2 k.p.a.
 43 J. Boć, Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne, [w:] J. Boć (red.), Pra-
wo administracyjne, Wrocław 2010, s. 366.
 44 Uchwała SN z 21 lipca 1992 r. III CZP 84/92, OSN 1993, nr 1-2, poz. 15.
 45 M. Pilich, Art. 68, [w:] Komentarz do ustawy - Prawo oświatowe…
 46 J. Homplewicz, Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze w systemie administracji państwowej, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1966, Nr 135, s. 229–237
 47 Wyrok WSA w Warszawie z 24 listopada 2011 r., II SA/Wa 1592/11, LEX nr 1101345; wyrok WSA 
w Gliwicach z 4 lipca 2013 r., IV SA/Gl 784/12, LEX nr 1347773; wyrok WSA w Lublinie z 26 listopada 
2013 r., III SA/Lu 339/13, LEX nr 1486191.
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Organy administracji publicznej nie tylko są zobowiązane zagwarantować każdemu 
rzeczywistą realizację prawa do nauki, ale również czuwać nad wykonaniem obowiązku 
szkolnego, a w przypadku braku jego realizacji wdrażać środki przymusu państwowego. 
Omawiane prawo poddaje się analizie w płaszczyźnie prawa konstytucyjnego i admini-
stracyjnego. Natomiast sytuacja prawna ucznia jako beneficjenta usług edukacyjnych 
jest wyznaczona przepisami prawa administracyjnego oraz przepisami prawa cywilnego. 
Obecnie obowiązujące przepisy prawa gwarantują tożsamą jakość świadczonych usług 
w szkołach publicznych i niepublicznych. Wspomniana jakość, z jednej strony zapew-
niona zostaje przez system gwarancji prawnych48, z drugiej − przez przyznanie organom 
administracji publicznej uprawnień nadzorczych w stosunku do szkół niepublicznych. 
Negatywnie należy ocenić decyzję prawodawcy o rozczłonkowaniu przepisów prawnych 
odnoszących się do funkcjonowania szkół niepublicznych między dwa akty prawne, tj. 
pr. ośw. i ustawę o systemie oświaty, gdyż spowoduje to niejednolitość ich stosowania 
przez organy administracji publicznej.

 48 Zob. art. 14 ust. 3 pr. ośw.
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Równouprawnienie kobiet w miejscu pracy 
w świetle regulacji prawa niemieckiego 
i rozwiązań prawnych Unii Europejskiej 

1. Wstęp

Jednym z ważnych zamierzeń państw europejskich członków Unii Europejskiej 
jest przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w tym także dyskryminacji ze 
względu na płeć. To zamierzenie ma szczególne znaczenie dla europejskiego rynku 
pracy. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że kobiety w Europie – pomimo stałych 
wysiłków zarówno Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich – na-
dal zarabiają mniej niż mężczyźni. W skali Europy jest to 40%, natomiast różnica 
w emeryturach to średnio 38%1.

Ustawodawstwo krajowe odgrywa kluczową rolę w ustanowieniu praw i obowiąz-
ków obywatelskich oraz zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji. Przepisy, na mocy 
których ustanowiony jest zakaz dyskryminacji kobiet w miejscu pracy w Republice 
Federalnej Niemiec, znajdują się w szeregu aktów prawnych, lecz ponadto wynikają 
także z międzynarodowych aktów prawnych, w tym z aktów prawnych Unii Europejskiej. 
Kobiety mają znacznie utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych – jedynie we 
Francji, Włoszech, Finlandii i Szwecji 30% stanowisk kierowniczych jest objętych przez 
kobiety. W pozostałych krajach członkowskich UE procent ten świadczy o nadreprezen-
tacji mężczyzn na stanowiskach kierowniczych2. Z raportu wynika także, że w krajach 
Europy Południowej kobiety są mniej czynne zawodowo, a model utrzymania rodziny 
oparty jest na jednej osobie zarobkującej. Natomiast w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej, do której zaliczana jest także Polska, jedynie od 16 do 29% gospodarstw domowych 
jest utrzymywane z jednego źródła zarobkowania3.

Należy tu zwrócić uwagę, że prawa kobiet w miejscu pracy są dziedziną, która 
rozwija się w ostatnich latach dość dynamicznie, a państwa członkowskie Unii Europej-
skiej starają się znaleźć rozwiązania, które będą odpowiadać społecznemu zapotrzebo-
waniu.

 1 Dane Komisji Europejskiej „2017 Report on equality between women and man in the EU”, ec.euro-
pa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43416” [dostęp 4.02.2018].
 2 Ibidem.
 3 Bundeszentrale für politische Bildung https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland 
/49406/europaeischer-vergleich?p=all [dostęp 1.02.2018].

https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49406/europaeischer-vergleich?p=all
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49406/europaeischer-vergleich?p=all
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Zakaz dyskryminacji i regulacje odnoszące się do równouprawnienia dotyczą 
przykładowo prawa do równego traktowania w ubieganiu się o pracę, zrównania wyna-
grodzenia, równego traktowania w miejscu pracy, świadczeń socjalnych za okres macie-
rzyństwa, zakresu urlopów wychowawczych, macierzyńskich i tacierzyńskich, ale także 
ochrony przed innymi zjawiskami niepożądanymi, np. mobbingiem, molestowaniem 
seksualnym, stalkingiem. Równouprawnienie kobiet w miejscu pracy stanowi jeden 
z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania rynku pracy.

2. Regulacja aktów prawa europejskiego

Rozwiązania prawne dotyczące równouprawnienia kobiet w miejscu pracy znaj-
dują się w traktacie lizbońskim Unii Europejskiej. Wynikają one z wcześniejszych zało-
żeń Unii Europejskiej pochodzących z poprzednich traktatów, jak traktat amsterdamski 
czy nicejski.

Podstawowym postanowieniem Unii Europejskiej jest art. 6 TFUE, który potwier-
dza uznawalność praw i wolności określonych w Karcie praw podstawowych Unii Eu-
ropejskiej, w tym zwalczania wszelkich form dyskryminacji. W art. 9 TFUE postano-
wiono, że Unia przestrzega we wszystkich swoich działaniach zasady równości swoich 
obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jed-
nostki organizacyjne. Postanowienia te zostały potwierdzone przez art. 21 ust. 1 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, który stanowi, że „zakazana jest wszelka dys-
kryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne 
lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”4.

Należy tu zauważyć, że zwalczanie dyskryminacji to szersze pojęcie, albowiem 
jednostka może być dyskryminowana jednocześnie ze względu na płeć i ze względu na 
pochodzenie etniczne lub społeczne, albo ze względu na wiek, kolor skóry, religię lub 
inne czynniki. Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy może zatem stanowić dość zło-
żone zjawisko.

Art. 153 TFUE stanowi, iż Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich 
także w dziedzinach: polepszania w szczególności środowiska pracy w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; polepszania warunków pracy oraz 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników. Naczelnym jednak posta-
nowieniem jest zapis art. 153 ust. 1 litera i, o tym, że konieczne jest zapewnienie równo-
ści mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy.

Ustawodawstwo unijne przewiduje także wiele dyrektyw, regulujących poszcze-
gólne obszary równości kobiet na rynku pracy. Należą do nich:

 • dyrektywa 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. zobowiązująca państwa człon-
kowskie do stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania 

 4 Tekst art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/?option 
=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422 [dostęp 1.02.2018].

http://oide.sejm.gov.pl/oide/?option=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422
http://oide.sejm.gov.pl/oide/?option=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422
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kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego5. Jak widać, jest to 
dyrektywa, która powstała w bardzo odległych czasach;

 • dyrektywa 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzi-
nie zatrudnienia i pracy6. Przepisy tej dyrektywy zawierają definicję dyskry-
minacji bezpośredniej i pośredniej, napastowania i molestowania seksualnego. 
Celem tej dyrektywy było motywowanie pracodawców do podejmowania środ-
ków zapobiegających molestowaniu seksualnemu i do zaostrzenia sankcji za 
dyskryminację. Kolejne ważne założenie to utworzenie w państwach członkow-
skich organów odpowiedzialnych za wspieranie równego traktowania kobiet 
i mężczyzn;

 • kolejną dyrektywą jest dyrektywa 2010/41/UE7 z dnia 7 lipca 2010 r. ustanawia-
jąca cele w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w spra-
wie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macie-
rzyństwa.

Liczne dyrektywy unijne dotyczą ochrony ofiar przestępstw. Do tego ustawodaw-
stwa zalicza się dyrektywa 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar; dyrektywa ta przewi-
duje zbliżenie sankcji za handel ludźmi w państwach członkowskich i środki wsparcia 
dla ofiar tego procederu oraz wzywa państwa członkowskie do rozważenia podjęcia 
środków zmierzających do „uznania za przestępstwo czynów polegających na korzysta-
niu z usług stanowiących formę wyzysku ze świadomością, że dana osoba jest ofiarą 
przestępstwa” w celu zniechęcenia do powstawania popytu na takie usługi; dyrektywa 
ta ustanawia także stanowisko europejskiego koordynatora ds. zwalczania handlu ludź-
mi8. Do kolejnych dyrektyw zwalczających zjawiska negatywne w środowisku pracy 
należy dyrektywa 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiająca europejski nakaz 
ochrony w celu ochrony „danej osoby przed czynem zabronionym innej osoby mogącym 
w jakikolwiek sposób zagrozić jej życiu lub nietykalności fizycznej, psychicznej czy 
seksualnej, czy jej godności lub wolności osobistej” oraz umożliwiająca właściwemu 
organowi innego państwa członkowskiego dalszą ochronę tej osoby na terytorium tego 
państwa członkowskiego9.

 5 Dz.U. Nr C 113 z 27.4.1984, str. 4, Eur-Lex, platforma publikacji Unii Europejskiej http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009AP0364 [dostęp 2.02.2018].
 6 Dz. Urz. Nr C z 28.06.2005, s. 83, Eur-Lex, platforma publikacji Unii Europejskiej, http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006L0054 [dostęp 2.02.2018].
 7 Dz. Urz. Nr L 180/1 z 15.07.2010, Eur-Lex, platforma publikacji Unii Europejskiej http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010L0041 [dostęp 2.02.2018].
 8 Dz. Urz. Nr L 101/1 z 5.04.2011, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, 
zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri 
=CELEX%3A32011L0036 [dostęp 2.02.2018].
 9 Informacja Unii Europejskiej http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId 
=FTU_2.3.8.html [dostęp 8.02.2018].

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009AP0364
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009AP0364
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010L0041
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.8.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.8.html
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Część ustawodawstwa Unii Europejskiej poświęcona została także szczególnej 
ochronie praw kobiet związanej z macierzyństwem w miejscu pracy. Do tej kategorii 
należy zaliczyć dyrektywę 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. wprowadzającą 
środki służące wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracow-
nic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią oraz 
dyrektywę Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego 
porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego, zawartego przez BUSI-
NESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC.

Ponadto należy zauważyć, że polityka Unii Europejskiej przewiduje ważne regu-
lacje dotyczące równouprawnienia kobiet, ze względu na konieczność zwiększenia 
czynności zawodowej kobiet w Europie. W tym celu zostały opracowane wieloletnie 
programy finansowe oraz program „Prawa, równość i obywatelstwo”. Celem programu 
„Prawa, równość i obywatelstwo” jest finansowanie przedsięwzięć mających służyć 
osiągnięciu równości płci oraz wyeliminowaniu przemocy wobec kobiet (art. 4). Ponad-
to wspólną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady w 2006 r. utworzono Europejski 
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z siedzibą w Wilnie. Jego głównym 
zadaniem jest promowanie równości płci jako jednego z głównych nurtów polityk unijnych 
i strategii politycznych10.

Kolejnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej jest stworzenie Karty kobiet i stra-
tegicznego zaangażowania na rzecz równości płci w latach 2016–201911. Karta ta zosta-
ła opublikowana pod koniec 2015 r12. Celem tej Karty jest:

a) zwiększenie udziału czynności zawodowej kobiet oraz stworzenie tego samego 
stopnia niezależności finansowej dla obu płci,

b) zniwelowanie różnic w zarobkach i świadczeniach emerytalno-rentowych,
c) wspieranie równego udziału obu płci w procesach decyzyjnych,
d) zwalczanie wszelkich form przemocy,
e) wspieranie i promowanie równości płci i praw kobiet na świecie.
Dodatkowo Rada przyjęła w październiku 2015 r. plan działania w sprawie rów-

ności płci na lata 2016−2020 o nazwie	„Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: 
odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 
2016–2020”13. Plan ten powstał celem urzeczywistnienia „pełnego i równego korzystania 
przez kobiety i dziewczęta ze	wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz 
osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt”14.

Podsumowując, należy stwierdzić, że regulacje prawne Unii Europejskiej doty-
czące równouprawnienia kobiet w miejscu pracy można podzielić na trzy grupy. Są to 
po pierwsze regulacje prawa pracy związanego ściśle z zatrudnieniem polegające na 

 10 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_pl [dostęp 2.02.2018].
 11 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-111-PL-F1-1.PDF oraz http://eur-lex. 
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:em0033 [dostęp 2.02.2018].
 12 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-111-PL-F1-1.PDF [dostęp 27.02.2018].
 13 SWD(2015)0182 dokument z dnia 21.09.2015.
 14 Dane Parlamentu Europejskiego http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html 
?ftuId=FTU_2.3.8.html [dostęp 2.02.2018].

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_pl
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-111-PL-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:em0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:em0033
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/1-2016-111-PL-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.8.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.3.8.html
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równości wynagrodzeń oraz zabezpieczenia emerytalno-rentowego (tzw. Gender Pay 
Gap), po drugie są to regulacje dotyczące macierzyństwa, do czego należy zaliczyć nie 
tylko same urlopy macierzyńskie i wychowawcze, ale także cały zakres świadczeń pra-
cowniczych związanych z przerwami pracy i dodatkami finansowymi, po trzecie jest to 
przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym wolności, życiu lub nietykalności fizycznej, 
psychicznej czy seksualnej, czy też godności lub wolności osobistej pracowników. Każ-
da z tych dziedzin jest niezwykle ważna, a programy przyjęte przez Unię Europejską 
mają na celu osiągnięcie wyższego poziomu rozwoju prawa państw członkowskich.

3. Kobiety na niemieckim rynku pracy

Należy zauważyć, że na niemieckim rynku pracy przeważa model, w którym to 
mężczyzna utrzymuje rodzinę. Kobiety natomiast zarabiają średnio 23% mniej aniżeli 
mężczyźni15. Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych wzrosła jedynie z 10% w 2003 r. 
na 13% w 2009 r., mimo usilnych starań rządu niemieckiego i zapewnień gospodarki, że 
poczyni starania, by jak najszybciej zwiększyć udział procentowy kobiet na stanowiskach 
kierowniczych16. Na niemieckim rynku pracy przeważa także model zatrudnienia kobiet 
w ograniczonym wymiarze czasowym (na pół lub ćwierć etatu). Są to pozostałości roz-
woju historycznego Niemiec, wynikające z tradycyjnego pojęcia rodziny w niemieckim 
prawie pracy17. Tym samym regulacje prawne dotyczące zrównania kobiet na rynku 
pracy mają dość istotne znaczenie.

4. Regulacja prawna Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej 
Niemiec

Podstawową normą prawną regulującą równouprawnienie kobiet na rynku pracy 
jest tekst artykułu 3 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. 
zakazującego dyskryminacji, który stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa18. Zgodnie 
z postanowieniami niemieckiego aktu konstytucyjnego mężczyźni i kobiety są równo-
uprawnieni. Państwo dba o faktyczne urzeczywistnienie równouprawnienia kobiet i męż-
czyzn oraz podejmuje działania w celu usunięcia istniejących przejawów dyskryminacji19. 

 15 Dane dotyczące zarobków w Niemczech, centrala związków zawodowych DBG http://www.dgb.de/
schwerpunkt/mindestlohn [dostęp 2.02.2018].
 16 Dane Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=de [dostęp 31.02.2018]. 
Dane rządu niemieckiego https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49406/europaeischer 
-vergleich?p=all [dostęp 31.02.2018].
 17 Analiza niemieckiej Rady do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur 
Chancengleichheit von Frauen in Wissenschaft und Forschung, Hilger und Max, Koeln, 1996, s. 13-16.
 18 Art. 3 ust. 1 Ustawy Zasadniczej RFN, tłumaczenie http://www.de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.
html [dostęp 1.02.2018].
 19 H. v. Mangoldt, F. Klein, C. Starck, GG Bonner Grundgesetz, Bd. 1, Präambel, Art.1-19, Verlag 
Franz Vahlen, München, 2002, s. 315 i n. Art. 3 ust. 2 Ustawy Zasadniczej RFN, tłumaczenie http://www.
de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.html [dostęp 31.01.2018].

http://www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn
http://www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=de
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49406/europaeischer-vergleich?p=all
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49406/europaeischer-vergleich?p=all
http://www.de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.html
http://www.de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.html
http://www.de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.html
http://www.de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.html
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Nikt nie może być dyskryminowany lub uprzywilejowany ze względu na płeć, urodzenie, 
rasę, język, miejsce urodzenia i pochodzenia, wiarę, przekonania religijne i polityczne20.

5. Regulacje prawne niemieckiego prawa pracy

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym przesłanek dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć jest Ogólna ustawa o równouprawnieniu z 2016 r.21 Ustawa ta postanawia w § 3 
ust. 1, że bezpośrednia dyskryminacja ma miejsce wtedy, gdy ktokolwiek z przyczyn 
określonych w § 1 tejże ustawy jest konfrontowany z gorszym traktowaniem aniżeli inna 
osoba znajdująca się w tej samej sytuacji22, powtarzając przy tym postanowienie art. 2 
ust. 1 litera a Dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego trakto-
wania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy23.

Do bezpośredniej dyskryminacji dochodzi także wtedy, gdy kobieta jest gorzej 
traktowana ze względu na ciążę lub macierzyństwo – jest to postanowienie § 3 ust. 1 
zdanie 2 Ogólnej ustawy o równouprawnieniu.

Zgodnie z przepisami ustawy zakazane są wszelkie formy dyskryminacji ze wzglę-
du na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię lub światopogląd, wiek lub tożsamość 
seksualną24. Ustawa definiuje także pojęcie dyskryminacji pośredniej. Zgodnie z § 3 ust. 2 
wyżej wspomnianej ustawy do takiej dyskryminacji dochodzi wtedy, gdy zostaną stwo-
rzone na pozór obiektywne przepisy, kryteria lub rodzaje postępowania, na mocy których 
może dojść do gorszego położenia osób z przyczyn wymienionych w ust. 1, jeżeli te 
przepisy, kryteria i rodzaje postępowania nie są w żaden sposób usprawiedliwione uza-
sadnionym celem, wynikającym z obowiązującego prawa, a podjęte środki są proporcjo-
nalne i konieczne25. Jest to przepis powtarzający postanowienie art. 2 ust. 1 litery b Dy-
rektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., który 
stanowi, że „dyskryminacja pośrednia” to sytuacja, w której z pozoru neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka stawiałaby osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym poło-
żeniu w porównaniu do osób innej płci, chyba że dany przepis, kryterium lub praktyka 

 20 Art. 3 ust. 3 Ustawy Zasadniczej RFN, tłumaczenie http://www.de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.
html [dostęp 1.02.2018].
 21 Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz z dnia 14 sierpnia 2006, Dziennik Urzędowy RFN BGBl. I S. 
1897, zmieniona ostatnio w dniu 3 kwietnia 2013 (BGBl. I S. 610).
 22 Tekst postanowienia w języku niemieckim: „Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine 
Person wegen eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere 
Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde”.
 23 Dz. Urz. UE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054& 
from=PL [dostęp 2.02.2018].
 24 § 1 Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
 25 „Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriteri-
en oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in beson-
derer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemes-
sen und erforderlich”.

http://www.de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.html
http://www.de-iure-pl.org/Verfassung.n9.de.html
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=PL
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są obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, a środki osiągnięcia tego celu są 
właściwe i niezbędne26.

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć został przewidziany także w innych 
aktach prawnych ustawodawstwa RFN, stanowiąc lex specialis do wyżej wspomnianej 
ustawy. Takim aktem prawnym jest przykładowo Ustawa o pracy w ograniczonym wy-
miarze czasowym i o umowach o pracę z dnia 21 grudnia 2000 r.27 Ustawa ta przewidu-
je szczegółowe regulacje zakazujące dyskryminacji pracowników zatrudnionych w ogra-
niczonym wymiarze pracy oraz osób posiadających umowę o pracę na czas określony 
oraz zrównanie tych pracowników w prawach.

Do innych niezwykle ważnych postanowień należy regulacja Ustawy o spółkach 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Kodeksu handlowego. Zgodnie z tymi dwoma 
aktami prawnymi, niemieckie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki 
akcyjne powinny w radach nadzorczych dokonać obsady 30% stanowisk przez kobiety 
w ciągu pięciu lat, począwszy od 2017 r. 28 Spółki, które nie dostosują się do tych wymo-
gów, mogą zostać ukarane kwotą do 50 000,00 euro. Spółka może także dobrowolnie 
zobowiązać się do większego udziału procentowego kobiet w radzie nadzorczej, aniżeli 
wynika to z przepisów ustawodawczych29.

Kolejne rozwiązanie to nowa Ustawa o transparentności wynagrodzeń. Weszła 
ona w życie 6 lipca 2017 r. Jej głównym celem jest zwalczanie nierówności w wynagro-
dzeniach kobiet i mężczyzn na rynku pracy30. Ustawa ta stanowi uzupełnienie Ogólnej 
ustawy o równouprawnieniu w odniesieniu do płac. Głównym założeniem tej ustawy 
jest zrównanie wynagrodzeń za tę samą pracę. Pracodawca jest zobowiązany do stwo-
rzenia jednolitych kryteriów odnośnie do poszczególnych miejsc pracy, umożliwiających 
porównanie poszczególnych zadań pracowniczych. Aby jednak było to możliwe, ustawa 
przewiduje szereg możliwości kontroli pracodawcy przez pracownika. Może on żądać 
podania mu informacji o zarobkach innych pracowników. Pracodawca musi także przed-
kładać listy płac pracowników do wiadomości radzie zakładowej, przytaczając kryteria 
wypłacanych wynagrodzeń31. Należy jednak zauważyć, że przepisy tej ustawy obowią-
zują pracodawców zatrudniających więcej niż 200 osób, osoby zatrudnione w ramach 
zbiorowych umów pracy32 oraz organy administracji publicznej, w tym także organy 
sądowe i żołnierzy, albowiem są to osoby zatrudnione w ramach służby cywilnej33.

 26 Dz. Urz. UE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054& 
from=PL [dostęp 2.02.2018].
 27 Zmieniona ostatnio ustawą z 20 grudnia 2011 r. – pełna nazwa tej ustawy to Teilzeit- und 
Befristungsgesetz vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) geändert worden ist.
 28 E. Tuora-Schwierskott, Niemiecka ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, De-Iure-
pl, Berlin 2017, s. 98.
 29 Ibidem, s. 99.
 30 Tak stanowi art. 1 tejże ustawy.
 31 Art. 17−20 Ustawy o transparentności wynagrodzeń.
 32 Art. 6 Ustawy o transparentności wynagrodzeń.
 33 Art. 5 ust. 2 Ustawy o transparentności wynagrodzeń.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0054&from=PL
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Ustawodawca niemiecki rozpoczął w 2017 r. także inną bardzo ważną reformę. 
Podejmując wysiłki w celu zrównania świadczeń emerytalnych kobiet, a mając na uwa-
dze tradycyjny model rodziny oraz dotychczasowe niskie – w porównaniu z innymi 
państwami członkowskimi UE – zatrudnienie kobiet na niemieckim rynku pracy, zde-
cydowano się na zaliczenie okresów wychowywania dzieci na składkowy okres liczony 
do emerytury. Każdej kobiecie, która poświęciła się wychowaniu dzieci i w tym czasie 
nie korzystała ze świadczeń socjalnych państwa, zalicza się trzy lata okresu składkowe-
go na okres emerytalno-rentowy, zrównując w ten sposób wysokość potencjalnego 
świadczenia emerytalnego.

6. Podsumowanie

Równouprawnienie kobiet na rynku pracy to dziedzina, która ma coraz większe 
znaczenie na rynku pracy, ze względu na konieczność aktywacji kobiet i wzmocnienia 
gospodarki europejskiej. Unia Europejska podejmuje w tym celu liczne inicjatywy w for-
mie zarówno dyrektyw, jak i programów finansowych powstałych w celu wyrównania 
szans na rynku pracy, ochrony kobiet w ciąży oraz przeciwdziałania zjawiskom prze-
stępczym związanym z ograniczeniem	wolności, życia lub nietykalności fizycznej, 
psychicznej czy seksualnej pracowników. Prawo Unii Europejskiej wyznacza jasne 
kierunki rozwoju prawa. Także ustawodawstwo niemieckie rozwija się w ostatnich latach 
bardzo dynamicznie. Doświadczenia pokazały, że dobrowolne zobowiązania pracodaw-
ców nie przyniosły żadnych rezultatów, a jednocześnie udział procentowy kobiet na 
niemieckim rynku pracy należał od lat do najniższych w Europie. Do nowych rozwiązań 
należy zwiększenie udziału procentowego kobiet w radach nadzorczych spółek, trans-
parentność płac i wynagrodzeń obejmująca cały szereg zatrudnionych na rynku niemiec-
kim, oraz zrównanie wyrównania świadczeń emerytalnych matek, które nie pobierały 
świadczeń socjalnych podczas okresów wychowawczych. Rozwiązania te okazały się 
konieczne na niemieckim rynku pracy i powinny stać się wzorem dla polskich rozwiązań 
prawnych.



Rozdział III

Normatywne i praktyczne aspekty  
funkcjonowania państwa 
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Demokracja w czasach Internetu 

1. Doktor Artur Wojciech Preisner był pierwszym człowiekiem we wrocławskiej 
Katedrze Prawa Konstytucyjnego, który zaczął zajmować się nowymi technologiami, 
również w zakresie związanych z nimi zagadnieniami prawnymi. Swój pierwszy tekst 
poświęcony prawnej analizie Internetu opublikował już w 1997 r., czyli w bardzo po-
czątkowych czasach dostępności do Internetu w Polsce, ale też jednocześnie u zarania 
powszechnej popularności usługi World Wide Web1. W szczególności zajmował się 
analizą prawnych aspektów komunikacji elektronicznej i wykorzystaniem sieci w pro-
cedurach wyborczych2, a w późniejszych latach także blogami i mediami społecznościo-
wymi3. Bez nadmiernej przesady można jednak stwierdzić, że był zainteresowany sze-
roko rozumianym wpływem Internetu na człowieka4. Niekiedy próbowałem mu 
towarzyszyć w podróży przez ten nieznany jeszcze wówczas świat5, ale nie było to ani 
proste, ani łatwe. Jego zainteresowania były rozległe i dotyczyły wszelkich nowości, 
które pochłaniał z właściwą sobie lekkością. Nie da się ukryć, że był człowiekiem, któ-
rego śmiało można było nazwać „gadżeciarzem”, ciekawiło Go wszystko, niezależnie od 
tego, czy był to nowy sprzęt elektroniczny, różne formy jego zastosowań praktycznych, 
nieustannie zmieniające się aplikacje komputerowe, a nawet – dziś już chyba można 
o tym napisać ‒ także i gry komputerowe6. Trudno zaakceptować, że będziemy musieli 
ten nieustannie zmieniający się obszar badań poznawać bez Jego udziału, rady, a czasem 
nawet sarkastycznego – ale nie złośliwego – komentarza.

 1 Zob. A. Preisner, Prawo a Internet. Kilka uwag wstępnych, [w:] J. Trzciński, B. Banaszak (red.), Studia 
nad prawem konstytucyjnym dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze, Wrocław 1997, s. 181‒189.
 2 Zob. A. Preisner, e-Voting ‒ przyszłość e-demokracji? (szkic kilku niełatwych kwestii), [w:] S. Gra-
bowska, R. Grabowski (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu 
w wybranych państwach europejskich, Rzeszów, 3‒4 kwietnia 2006 roku, Rzeszów 2006, s. 200‒218.
 3 Zob. A. Preisner, Forums, blogs, online comments and polemics as information, [w:] A. Ławniczak, 
A. Preisner (red.), Przemiany państwa i prawa: wyzwania współczesności, Lublin 2014, s. 169‒176.
 4 Zob. A. Preisner, Zamiast zakończenia: rozwój technologiczny a przyszłość praw jednostki, [w:] B. Ba-
naszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 881‒925; idem, 
Rozwój technologiczny a przyszłość demokracji, [w:] D. Gizicka, W. Gizicki (red.), Człowiek i społeczeństwo 
wobec wyzwań współczesności: aspekty kulturowe i społeczne, Toruń 2008, s. 113‒127 (wspólnie z A. Młynar-
ską-Sobaczewską) oraz idem, Ochrona danych w Internecie, [w:] S. Pajączkowski, A. Preisner (red.), Prak-
tyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa: wybrane zagadnienia, Lublin 2012, s. 127‒146.
 5 Zob. R. Balicki, A. Preisner, e-Voting ‒ szanse, możliwości, zagrożenia, [w:] S. Grabowska, R. Gra-
bowski (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja 
elektoratu, Rzeszów, 26‒27 marca 2007 r., Rzeszów 2007, s. 50‒73.
 6 Po latach mogę się przyznać, że słabym byłem w tym partnerem, nawet w Wolfensteinie potrzebo-
wałem pomocy, bo mój bohater zawsze na początku swej drogi się topił…
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2. Za symboliczny początek Internetu w Polsce uważa się 17 sierpnia 1991 r. To 
najprawdopodobniej właśnie w tym dniu został wysłany z Polski do Kopenhagi pierwszy 
e-mail z wykorzystaniem protokołu TCP/IP7. Jednak „pod strzechy” naszych domów 
Internet miał szansę trafić dopiero w 1996 r., kiedy to Telekomunikacja Polska urucho-
miła swój numer dostępowy (słynne 0-20 21 22), pozwalający każdemu łączyć się z Internetem 
za pośrednictwem własnego modemu telefonicznego. Już w kolejnym roku dr Artur 
W. Preisner napisał swój pierwszy tekst poświęcony sieci8. Zarówno jego podtytuł ‒ Kil-
ka uwag wstępnych – jak i sam początek tekstu: „Pisanie o Internecie w Polsce nastręcza 
sporo trudności przede wszystkim z uwagi na fakt, że powszechnie wiadomo właściwie 
tylko tyle, że coś takiego jak Internet istnieje”, sugerowały jeszcze daleko idącą ostroż-
ność Autora. W artykule tym starał się nie tylko wyjaśnić, jak narodził się i czym jest 
Internet, ale także zwracał uwagę na powody jego popularności. Zaliczył do nich zarów-
no swobodną możliwość wglądu do udostępnianej informacji, jak i szybką i sprawną 
komunikację z innymi użytkownikami sieci. Jednak za jego największą zaletę uważał 
fakt, że Internet stał się wyjątkowym medium komunikacji społecznej – w łatwy sposób 
umożliwiał bowiem aktywny udział każdemu zainteresowanemu. Jak pisał Autor, „tutaj 
każdy może stosunkowo niewielkim nakładem środków publikować własne pomysły 
i opinie, ogłaszać je dosłownie całemu światu, nie będąc zależnym od decyzji żadnego 
redaktora czy wydawcy […] Nie ma tu podziału na wąską grupę, która mam możliwość 
zabierania głosu […] i rzesze tych, którzy mogą tylko słuchać; każdy ma równe prawo 
i możliwość wypowiedzi”9. Po wielu latach Manuel Castells na określenie tego sposobu 
wypowiadania się użyje nazwy mass-self communication (indywidualne mass media)10. 
Warto przy tym zaznaczyć, że M. Castells podkreślał przy tym, że to właśnie poprzez 
ograniczenie monopolu informacyjnego i scentralizowanej kontroli nad komunikacja 
społeczną Internet stanie się siłą demokracji11.

Ale już w tym pierwszym artykule dotyczącym prawnym zagadnieniom Interne-
tu dr Artur W. Preisner zasugerował problemy, które w kolejnych latach stały się tema-
tami wielu debat. Zaliczył do nich tematy związane z ochroną danych osobowych i pra-
wem do prywatności, powstające już wówczas problemy z zakresu prawa cywilnego 
(w tym przede wszystkim kwestie składania oświadczeń woli i zawierania umów za 
pośrednictwem sieci), ochrona własności intelektualnej oraz – jak podkreślał w swoim 
tekście – problem najważniejszy, jakim była wolność słowa12.

W kolejnych dziesięcioleciach byliśmy wszyscy świadkami wielkiego sukcesu 
sieci, a w ostatnich latach Internet stał się wręcz nieodłącznym elementem naszego życia. 

 7 Zob. https://www.pcworld.pl/news/Pierwszy-polski-internauta-sierpien-1991-r,279198.html [do-
stęp 01.02.2018].
 8 Zob. A. Preisner, Prawo a Internet. Kilka uwag…, s. 181‒189.
 9 Ibidem, s. 185.
 10 Zob. M. Castells, Communication, Power and Counter-power in the Network Society, „Internation-
al Journal of Communication” 2007, Vol. 1, s. 238‒266 oraz idem, Communication power, Oxford 2009, 
passim (zwłaszcza s. 58‒70).
 11 Zob. M. Castells, Communication, Power …, s. 346‒362.
 12 Zob. A. Preisner, Prawo a Internet. Kilka uwag…, s. 186‒188.

https://www.pcworld.pl/news/Pierwszy-polski-internauta-sierpien-1991-r,279198.html
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Wraz z nastaniem ery smartfonów i „Internetu rzeczy”13 okazało się nawet, że to nie In-
ternet stał się nam bliższy, ale to my staliśmy się częścią wielkiej globalnej sieci. Współ-
cześnie Internet jest – praktycznie – wszędzie i ma właściwie wpływ na wszystko: jak się 
komunikujemy (niezależnie czy chodzi o ludzi będących na innym kontynencie, czy też 
w sąsiednim pokoju), jak pozyskujemy informacje, jak robimy zakupy, ale i jak pracujemy 
czy też spędzamy czas wolny. Internet zmienił nie tylko nasze życie prywatne, ale też 
zawodowe oraz aktywność społeczną i publiczną. Zwrócił na to uwagę także A.W. Preisner 
w tekście napisanym (wspólnie z Anną Młynarską-Sobaczewską) dziesięć lat później, 
w 2008 r.14, podkreślając, że „Internet stworzył nową jakość w sferze komunikacji poli-
tycznej”15. Dotychczas występujące formy komunikowania się za pomocą mediów: „jed-
ne na jeden” ‒ właściwe dla pierwotnych form komunikowania się za pomocą łączy 
telefonicznych, oraz „jeden do wszystkich” – czyli wykorzystanie mediów, w których 
jedynie po stronie odbiorców możliwe jest mówienie o nieograniczonej liczbie odbiorców 
(radio, telewizja), zostały uzupełnione – a dla niektórych kategorii odbiorców, niekorzy-
stających już z tradycyjnych mediów wręcz zastąpione formą trzecią ‒ „wszyscy do 
wszystkich”16. Zmiana, która nastąpiła, doprowadziła więc do przełamania dotychczaso-
wego podziału nadawca–odbiorca, ponieważ „tworzenie i rozpowszechnianie informacji 
stało się równie łatwe jak konsumowanie”17. Związany z tym jest fenomen mediów spo-
łecznościowych, to one bowiem zmieniły zasady współczesnego komunikowania się. 
Media społecznościowe (social media), również z uwagi na swój nieustanny rozwój 
i dynamiczne przemiany, wymykają się łatwej definicji. Często więc podejmowana próba 
ich definiowania sprowadzona zostaje do stwierdzenia, że są to media oparte na interne-
towej infrastrukturze technologicznej (Web 2.018) umożliwiającej samodzielne tworzenie 
i wymianę informacji przez użytkowników aplikacji19. Do mediów społecznościowych 
zalicza się np.: Wikipedię, YouTube, portale społecznościowe (m.in. Facebook, Instagram 
czy Twitter), serwisy takie jak DIGG czy Reddit oraz blogi (vlogi, mikroblogi) i podcasty20. 

 13 Koncepcja „Internetu rzeczy” (Internet of Things) zakłada istnienie różnych urządzeń wyposaża-
nych w możliwość komunikowania się z siecią. Termin ten został użyty w USA po raz pierwszy przez Ke-
vina Ashtona w 1999 r. (idem, That ”Internet of Things” Thing, “RFiD Journal” 2009, Vol. 22, s. 97–114). 
Zob. szerzej S. Greengard, The Internet of Things, Cambridge 2015, passim.
 14 A. Młynarska-Sobaczewska, A. Preisner, Rozwój technologiczny a przyszłość…, s. 113 i n.
 15 Ibidem, s. 114.
 16 Ibidem.
 17 A. Zwiefka-Chwałek, Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy, Wrocław 2009, s. 8.
 18 Stosowanie tego terminu zapoczątkował Tim O’Reilly podczas konferencji organizowanych przez 
czasopismo „Wired”; zob. M. Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków 
2013, s. 48. Web 2.0 nie jest „nowym” Internetem, jest nowym sposobem wykorzystywania możliwości 
technologicznych sieci w celach komunikacyjnych; zob. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, 
Warszawa 2010, s. 20.
 19 Zob. A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 
Social Media, „Business Horizons” 2010, Vol. 53, No 1, s. 61; http://michaelhaenlein.eu/Publications/ 
Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf [dostęp 10.02.2018].
 20 Definicję i analizę poszczególnych mediów zawarł w swej w pracy P. Levinson, Nowe nowe media, 
Kraków 2010, passim. Nb. lektura tej książki ukazuje także, jak szybko zmieniają się trendy mediów spo-
łecznościowych. Autor nie wspomina np. o tak specyficznej formie wypowiadania się, jaką jest – powstały 
w 2010 r. ‒ Instagram, a opisuje platformy, których popularność wyraźnie spadła.

http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf 
http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf 
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Sednem nowych mediów są więc użytkownicy, którzy nie są sprowadzeni do roli bierne-
go odbiorcy, ale stają się prosumentami21 ‒ nie tylko odbierają, ale także sami mogą 
tworzyć i udostępniać treści22.

Ale jednocześnie ta dokonująca się wielka informatyczna transformacja stworzy-
ła nie tylko nowe możliwości, ale i poważne zagrożenia. Co jednak ważne, okazało się, 
że „światowa pajęczyna” niesie z sobą zagrożenia nie tylko dla pojedynczych ludzi, ale 
i dla całych społeczeństw. Konieczne stało się poddanie analizie wpływu Internetu na 
życie publiczne społeczeństw, a w szczególności na funkcjonowanie instytucji mających 
wpływ na demokratyczne sprawowanie władzy.

3. W 2017 r. Pierre Omidyar, biznesmen i założyciel serwisu eBay, ale też huma-
nista i filantrop, opublikował w „The Washington Post” artykuł o potencjalnych zagro-
żeniach dla funkcjonowania demokracji ze strony mediów społecznościowych23. Zaliczył 
do nich: zagrożenia wynikające z funkcjonowania w tzw. bańce medialnej; działania 
nakierowane na manipulacje świadomością odbiorców, w tym także tzw. fake news; 
problemy związane z legalnością podejmowanych działań oraz upowszechnianie nieto-
lerancji i mowy nienawiści. Po bliższym przyjrzeniu wydaje się, że są to także uwspół-
cześnione wątpliwości wyrażane przed dr A.W. Preisnera już dwadzieścia lat wcześniej. 
Warto przybliżyć szczególnie pierwsze z przywołanych zagrożeń, z uwagi bowiem na 
specyfikę jego oddziaływanie jest często niezauważalne przez odbiorców.

4. Funkcjonowanie w swoistej bańce medialnej to przekorny dowód na sukces 
Internetu, w tym zwłaszcza współczesnych mediów społecznościowych. W praktyce 
dotarły one już wszędzie i do każdego. Dzięki temu też każdy może wyrazić swój pogląd 
na dowolną sprawę i nawiązać kontakt z tymi wszystkimi, którzy z jego poglądem, czy 
może nawet szerzej – z jego wizją świata, zgadzają się. Ta wyjątkowa łatwość nawiązy-
wania kontaktu prowadzi do powstawania mocnych więzi pomiędzy uczestnikami to-
czonych rozmów i tworzenia nowych grup społecznych. Nie ma w tym nic złego… za-
zwyczaj. Pojawiają się bowiem sytuacje, w których budowanie takiej specyficznej 
„grupy wsparcia” może prowadzić do niekorzystnych – zarówno dla konkretnej osoby, 
jak i dla społeczeństwa jako takiego ‒ następstw.

Przez całe wieki przecież na świecie pojawiali się ludzie głoszący tezy odbiegające 
od poglądów aktualnie dominujących, niekiedy mieli racje i po latach ‒ czasami już po 
swojej śmierci ‒ byli uznawani za wielkich ludzi i stawali się przewodnikami dla innych, 
ale równie często, a może nawet częściej, podnoszone przez nich tezy okazywały się 
żartem, pomyłką bądź też intencjonalnym fałszem. Jednak przez wieki rzeczywistość 
sprowadzała się do faktu, że głoszone poglądy – w początkowej zwłaszcza fazie, przed 

 21 Słowo prosument (prosumer) powstało z połączenia wyrazów „producent” i „konsument”.
 22 Zob. T. Cantelmi, L.G. Grifo, Wirtualny umysł. Fascynująca pajęczyna Internetu, Kraków 2003, 
s. 46–47.
 23 https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2017/10/09/pierre-omidyar-6-ways 
-social-media-has-become-a-direct-threat-to-democracy/?utm_term=.5bd641d22e0b [dostęp 08.02.2018]. 
W języku polskim tekst został opublikowany na stronie http://nowadebata.pl/2017/10/17/jak-media-spole 
cznosciowe-staly-sie-bezposrednim-zagrozeniem-dla-demokracji/ [dostęp 08.02.2018].

https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2017/10/09/pierre-omidyar-6-ways-social-media-has-become-a-direct-threat-to-democracy/?utm_term=.5bd641d22e0b
https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2017/10/09/pierre-omidyar-6-ways-social-media-has-become-a-direct-threat-to-democracy/?utm_term=.5bd641d22e0b
http://nowadebata.pl/2017/10/17/jak-media-spolecznosciowe-staly-sie-bezposrednim-zagrozeniem-dla-demokracji/ 
http://nowadebata.pl/2017/10/17/jak-media-spolecznosciowe-staly-sie-bezposrednim-zagrozeniem-dla-demokracji/ 
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ich powszechną akceptacją – z zasady docierały do stosunkowo niewielkiego kręgu od-
biorców. Pierwotnie był to krąg ograniczony do rodziny czy bezpośrednich znajomych, 
wraz z rozwojem technologii krąg odbiorców ulegał poszerzeniu (czytelnicy określonej 
gazety bądź książki, słuchacze określonej stacji radiowej lub też widzowie danej stacji 
telewizyjnej). Ale nawet następujący rozwój tradycyjnych mediów i ułatwienia dostępu 
do głoszonych poglądów (wielość gazet, stacji radiowych i telewizyjnych) nie ułatwiał 
tworzenia wspólnoty. Publikacje drukowane bądź też wypowiedzi pojawiające się w radiu 
czy w telewizji miały charakter komunikacji jednokierunkowej, brakowało zarówno 
kanału zwrotnego, jak i możliwości łatwej komunikacji horyzontalnej, pomiędzy zwolen-
nikami określonego poglądu. Nowe media to zmieniły. Współcześnie każdy wypowie-
dziany pogląd może się spotkać z niezwłoczną reakcją odbiorców, którzy mogą nie tylko 
wyrazić swoją akceptację (bądź oczywiście dezaprobatę). W ten sposób łatwo można 
zbudować grupę społeczną wzajemnie wzmacniającą swoje poglądy i utwierdzającą się 
w ich słuszności, nawet jeżeli będą one radykalnie odbiegać od poglądów dominujących 
aktualnie w społeczeństwie24. „Ponieważ Internet staje się podstawowym środkiem ko-
munikacji i organizacji we wszystkich sferach ludzkiej działalności, jest oczywiste, że 
korzystają z niego także ruchy społeczne oraz polityczne i że będą to robić w coraz więk-
szej mierze, przekształcając go w ważne narzędzie informowania, rekrutowania zwolen-
ników. Organizowania struktur i działań, zdobywania wpływów czy władzy i przeciw-
stawiania się wpływom czy władzy przeciwników”25. Sytuacja taka może dotyczyć nie 
tylko środowisk, których poglądy budzić mogą jedynie śmieszność (trudno bowiem 
inaczej traktować np. ruch zwolenników „teorii płaskiej ziemi”), ale także grup, których 
poglądy mogą wywołać niekorzystne następstwa dla społeczeństwa (możliwe jest całe 
spektrum takich grup, od ruchów „antyszczepionkowych”, aż po ugrupowania o radykal-
nych poglądach politycznych, które będą skłonne do uciekania się do przemocy). Państwo 
jako organizacja mająca zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom musi też o tym 
pamiętać, jednak wówczas powstanie kolejny problem – jak zapewnić ludziom bezpie-
czeństwo bez naruszania ich wolności? Spór tych wartości wydaje się nierozwiązywalny, 
co podkreślał w jednym z wywiadów także Zygmunt Bauman: „Są dwie wartości, które 
są bardzo trudne do połączenia: wolność i bezpieczeństwo. Jeżeli chcesz więcej bezpie-
czeństwa, musisz oddać trochę wolności, jeżeli chcesz więcej wolności, będziesz musiał 
zrezygnować z części twojego bezpieczeństwa. Dylemat ten będzie trwać wiecznie”26.

Negatywne konsekwencje funkcjonowania w „bańce medialnej” są wzmacniane nie 
tylko przez ‒ znanych osobiście bądź jedynie wirtualnie ‒ „współgłosicieli” tożsamych 
poglądów, ale także poprzez uwarunkowania technologiczne stosowanego oprogramowa-
nia. Wielość danych i informacji dostępnych w Internecie wymusza na użytkownikach 

 24 W tym kontekście warto również pamiętać o zjawisku tzw. polaryzacji grupowej, które sprowadza 
się do faktu, że grupa ma tendencje do podejmowania decyzji bardziej skrajnych niż wyjściowe założenia 
jej członków. Zjawisko to jako pierwszy opisał James Stoner w 1961 r.; zob. szerzej C.R. Sunstein, The Law 
of Group Polarization, “The Journal of Political Philosophy” 2002, Vol. 10, No 2, s. 175 i n.
 25 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 157.
 26 Rozmowa prof. Zygmunta Baumana z Ricardo Querol, „El Pais” z 25 stycznia 2016 r.; https://elpais. 
com/elpais/2016/01/19/inenglish/1453208692_424660.html [dostęp 10.02.2018].

https://elpais.com/elpais/2016/01/19/inenglish/1453208692_424660.html
https://elpais.com/elpais/2016/01/19/inenglish/1453208692_424660.html
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stosowanie aplikacji, które umożliwią w tym gąszczu danych odszukanie pożądanych 
treści. Do tego celu wykorzystywany jest algorytm, który przekłada „oczekiwania” użyt-
kownika na określone parametry i generuje zestaw wyników. Stosowne oprogramowanie 
uwzględnia jednak nie tylko wyrażenie bezpośrednio sformułowane przez użytkowania, 
ale także wiele innych parametrów, które tego użytkownika charakteryzują (m.in. kraj, 
z którego łączy się z siecią, stosowane oprogramowanie, dotychczasowe wyszukiwania 
zawarte w pamięci przeglądarki, a w przypadku mediów społecznościowych także powią-
zania z innymi użytkownikami sieci). Tego typu proces stosowany jest zarówno w wyszu-
kiwarkach internetowych, jak i w mechanizmach generujące treści w portalach społecz-
nościowych. O ile samo tworzenie profilu użytkownika – jeżeli wszystkie kryteria jego 
konstrukcji będą jawne, a na jego stworzenie konieczne byłoby uzyskanie zgody ‒ nie 
budzi wątpliwości, to jednak praktyczne efekty jego stosowania są kontrowersyjne. Kon-
sekwencją zastosowania dodatkowych kryteriów w procesie wyszukiwania informacji bądź 
podczas jej automatycznego generowania w mediach społecznościowych jest bowiem 
postępująca izolacja (cenzura?) dostępnych treści. Mechanizm ten – za Eli Pariserem27 ‒ 
nazywany jest „bańką filtrującą (informacyjną)” (filter buble) i jest czymś więcej niż 
personalizacją treści; jest raczej zakamuflowanym sposobem oddziaływania na naszą 
świadomość. „W skali mikro taki filtr uniemożliwia dotarcie do informacji, z którymi 
możemy się nie zgadzać, które mogą wydać nam się niewygodne, kontrowersyjne, ale 
które powinny dotrzeć do świadomości, aby poszerzyć wiedzę o świecie. W skali makro 
taki filtr może prowadzić do poważnego osłabienia dyskursu publicznego – obracając się 
wyłącznie w gronie osób, które lubimy i konstruując wyobrażenie o świecie na podstawie 
informacji, z którymi się zgadzamy, jesteśmy mniej skorzy do dyskusji, stanowiącej prze-
cież podstawę zdrowej demokracji”28. E. Pariser w swojej książce podkreślał, że funkcjonowanie 
współczesnej demokracji wymaga, aby obywatele mogli spojrzeć na dziejące się wydarze-
nia i otaczające ich rzeczy także „oczami innych”, tak aby można było „polegać na wspól-
nych faktach; zamiast tego oferowane są równoległe, ale oddzielone wszechświaty”29.

Zjawisko „bańki informacyjnej” stanowi więc oczywiste zagrożenie dla demokracji 
z uwagi na zaburzenie procesu prowadzenia debaty społecznej, która jest przecież integral-
ną częścią demokracji30. Szczelne zastosowanie filtrów oddzielających nas od ludzi o innych 
poglądach może także doprowadzić do innych następstw – do stworzenia uproszczonego 
(i fałszywego) obrazu otaczającego nas świata, w którym nie będziemy w stanie zauważać 
pojawiających się zagrożeń. Wydaje się, ze właśnie z takim zjawiskiem mieliśmy do czy-
nienia w przypadku brytyjskiej decyzji w sprawie Brexitu czy też wygranej Donalda 

 27 Zob. E. Pariser¸ The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, New York 2011, passim 
oraz https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=pl [dostęp 10.02.2018].
 28 B. Malinowski, Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed 
a zjawisko filter buble, „Zarządzanie mediami” 2016, tom 4(1), s. 16.
 29 Zob. E. Pariser¸ op. cit., s. 8.
 30 Znaczenie dialogu i negocjacji akcentuje Jürgen Habermas w swojej koncepcji „patriotyzmu konsty-
tucyjnego” (zob. idem, Obywatelstwo i tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warsza-
wa 1993, s. 26). Habermas przedstawia również nową definicję demokracji, rozumiejąc ją jako „model poli-
tyki deliberującej (deliberative). Punktem wyjścia nie jest tu już wielki podmiot, jakaś wspólnotowa całość, 
lecz anonimowe, zazębiające się dyskursy”; zob. ibidem, s. 24.

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=pl
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Trumpa w wyborach prezydenckich w USA31. Znaczna część społeczeństwa (zarówno 
w Wielkiej Brytanii, jak i w USA) została wówczas „uśpiona” generowanymi dla nich 
zbiorami informacji, które – w praktyce – były zgodne z oczekiwaniami i nie dawały 
podstaw do zaniepokojenia. Można wiec sądzić, że ludzie ci nie czuli się zobowiązani do 
wykazania większej aktywności społecznej i politycznej, ponieważ ich opcja (ich kandydat) 
i tak miała osiągnąć sukces.

Zjawisko to uległo także wzmocnieniu poprzez masowe rozprzestrzenianie nie-
prawdziwych bądź też wprowadzających w błąd ‒ np. poprzez daleko idące zniekształ-
cenie ‒ informacji ( fake news). Ta polityka medialnej dezinformacji nie jest już od 
pewnego czasu efektem błędów czy też źle rozumianej „zabawy” pojedynczych ludzi, 
ale jest świadomą i zorganizowaną działalnością prowadzoną przez niektóre państwa 
(często wymieniane są w tym kontekście zwłaszcza Rosja, Korea Północna, Turcja czy 
Iran). Działalność ta, poprzez swoją wielkość, przybiera często charakter swoistej wojny 
hybrydowej, podczas której wywierany jest wpływ na kształtowanie (i kontrolowanie) 
opinii publicznej. Ma to niewątpliwie również i wpływ zarówno na przebieg kampanii 
wyborczych, jak i na wynik wyborów32.

5. Nie wyobrażamy już sobie życia bez nowych technologii, które wywierają 
znaczny wpływ na nas i nasze życie. Stały się nieodłącznym elementem rzeczywistości, 
która nas otacza. Już nie tylko towarzyszą nam podczas pracy, ale także współtworzą 
nasze życie społeczne i polityczne, a więc wywierają także wpływ na mechanizmy naszej 
demokracji. Jednak demokracja może skutecznie działać jedynie wówczas, kiedy my 
jako obywatele będziemy mieli możliwość podejmowania decyzji na podstawie rzetelnych 
informacji. Aby to mogło zaistnieć, konieczne są działania o bardzo zróżnicowanym 
charakterze, zarówno edukacyjnym – tak aby już podczas nauki w szkole uczniowie byli 
przygotowywani do rozpoznawania fałszywych informacji ‒ jak i regulacyjnym – ko-
nieczne jest bowiem określenie zasad obowiązujących również podmioty zarządzające 
mediami społecznościowym, tak aby i one podejmowały niezbędne działania zarówno 
w zakresie likwidacji baniek informacyjnych, jak i przeciwdziałały rozpowszechnianiu 
się fake newsów. Ale podejmowane działania muszą mieć charakter bardzo rozważny, 
jak bowiem pisał Artur W. Preisner: „obowiązywać nas jednak powinna daleko idąca 
ostrożność […] Internet postrzegany jest jako wynalazek, który łamie wszelkie granice, 
łamie też granice pojęć i instytucji do dziś uznawanych za zastane i niezmienne”33.

 31 Zob. D. Bear, The ‘Filter Bubble’ Explains Why Trump Won and You Didn’t See It Coming, 
https://www.thecut.com/2016/11/how-facebook-and-the-filter-bubble-pushed-trump-to-victory.
html [dostęp 10.02.2018].
 32 Zob. Raport amerykańskiego wywiadu: czego dowiedzieliśmy się o wpływie Rosji na wybory w USA, 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1689468,1,raport-amerykanskiego-wywiadu-czego-dowie
dzielismy-sie-o-wplywie-rosji-na-wybory-w-usa.read [dostęp 10.02.2018]. Zob. też akt oskarżenia prze-
ciwko 13 Rosjanom oskarżonym m.in. za rozpowszechnianie fałszywych informacji, spiskowanie przeciw-
ko USA oraz oszustwa finansowe i kradzieże tożsamości; https://assets.bwbx.io/documents/users/
iqjWHBFdfxIU/rwUFGxaf6nlA/v0 [dostęp 10.02.2018].
 33 A. Młynarska-Sobaczewska, A. Preisner, Rozwój technologiczny a przyszłość…, s. 127.

https://www.thecut.com/2016/11/how-facebook-and-the-filter-bubble-pushed-trump-to-victory.html
https://www.thecut.com/2016/11/how-facebook-and-the-filter-bubble-pushed-trump-to-victory.html
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1689468,1,raport-amerykanskiego-wywiadu-czego-dowiedzielismy-sie-o-wplywie-rosji-na-wybory-w-usa.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1689468,1,raport-amerykanskiego-wywiadu-czego-dowiedzielismy-sie-o-wplywie-rosji-na-wybory-w-usa.read
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rwUFGxaf6nlA/v0
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rwUFGxaf6nlA/v0
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Definicje legalne w świetle  
zasady określoności prawa 

Wprowadzenie
Zasady prawidłowej legislacji, znajdujące podstawę w konstytucyjnej zasadzie 

państwa prawnego, mają wyraźne tło językowe. Nieodłącznie z językiem związane są 
standardy określoności prawa wymagające formułowania przepisów w sposób jedno-
znaczny, precyzyjny i jasny. Z art. 2 Konstytucji RP wynika wymóg, aby przepisy 
prawne były formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny; poprawny także 
z punktu widzenia logicznego1. Takie jest sedno zasady określoności prawa2. Zasada ta 
w ostatecznym rachunku służy realizacji zasady ochrony zaufania do państwa i stano-
wionego przez nie prawa. Gdy chodzi o przeciętnych odbiorców, trzeba zapewnić zro-
zumiałość tekstu przepisów na gruncie języka powszechnego3. Precyzja tekstów praw-
nych polegać ma na jednoznaczności sformułowań (choć wyjątkowo uzasadnione są 
bardziej elastyczne formuły słowne), zwłaszcza w konkretności regulacji praw i obo-
wiązków, tak by ich treść była oczywista i pozwalała na ich wyegzekwowanie. Osta-
tecznie chodzi więc o możliwość jednoznacznych ustaleń co do normy prawnej w pro-
cesie stosowania prawa.

Celem niniejszego artykułu jest rozważenie, w jakim stopniu objaśnienia wyrażeń 
ustawowych mogą przyczynić się do lepszej określoności aktów normatywnych i bez-
pieczeństwa ich adresatów. Definicje legalne są przejawem daleko idącej władzy pra-
wodawcy choćby przez to, że mocno ukierunkowują wykładnię przepisów. Istotne jest 
więc pytanie, czy w każdym wypadku definicja legalna jest bezpieczna dla adresatów 
prawa i rzeczywiście służy uściśleniu zakresu normowania i zrozumiałości przepisów 
prawa.

 1 Wyrok TK z dnia 21 marca 2001 r., K 24/00, OTK ZU nr 3/2001, poz. 51.
 2 Spośród wielu pozycji literatury m.in. W. Sokolewicz, Uwaga 38 do art. 2, [w:] L. Garlicki (red.), 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom V, Warszawa 2007; T. Zalasiński, Zasada prawi-
dłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, 
s. 183‒185.
 3 Prawo jednostki do rozumienia dotyczącego jej prawa jest warunkiem koniecznym ochrony zaufa-
nia do prawa i państwa, M. Bartoszewicz, Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 151.
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1. Istota definicji i warunki jej poprawności

W celu uściślenia przedmiotu rozważań warto odwołać się do precyzyjnego okre-
ślenia definicji w ujęciu Andrzeja Malinowskiego: „definicją legalną jest wypowiedź 
prawodawcy, która określa sens, znaczenie definiowanego wyrazu lub wyrażenia, albo 
podaje jednoznaczną charakterystykę definiowanego przedmiotu. […] Prawodawca for-
mułuje je dla tych wyrazów (wyrażeń), które mają pierwszoplanowe znaczenie w tekście 
prawnym, a także tych, które nie są dostatecznie jednoznaczne w kontekście językowym, 
w którym występują w tekście prawnym4.

Z punktu widzenia celu definicji rzadko zachodzi potrzeba „zarejestrowania” 
zastanego w języku potocznym znaczenia. W zdecydowanej większości wprowadzane 
są definicje projektujące, które służą dookreśleniu nieostrego lub wieloznacznego termi-
nu języka ogólnego (definicje regulujące) lub chodzi wręcz o wprowadzenie nowego 
znaczenia istniejącego wyrazu lub terminu o nowym znaczeniu i nowym brzmieniu 
(definicje konstrukcyjne).

Budowa definicji ma znaczenie dla tego opracowania tylko w związku z różną 
przydatnością ich dla formułowania objaśnień w różnych dziedzinach regulacji. Najczę-
ściej definicje legalne mają budowę równościową, tj. zawierają zwrot objaśniany (defi-
niendum), łącznik definicyjny (np. „jest to”) i zwrot objaśniający (definiens). Przykładem 
definicji równościowej jest objaśnienie „szyldu” w ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym: „jest to tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informują-
ce o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica lub urządzenie re-
klamowe się znajdują” (art. 2 pkt 16d). Definicje równościowe nadają się szczególnie do 
objaśniania centralnych kategorii danego aktu prawnego, choć niektóre doniosłe insty-
tucje prawa cywilnego (zobowiązania) nie byłyby zbyt czytelne w takim ujęciu. Defini-
cję równościową zakresową konstruuje się przez wyliczenie podzbiorów mieszczących 
się w zakresie definiendum. Przykłady to definicje „osoby najbliższej”, „funkcjonariusza 
publicznego” z art. 115 Kodeksu karnego. Duże znaczenie praktyczne mogą mieć zwro-
ty objaśniające przez wyliczenia elementów niebędących desygnatami danej nazwy („nie 
stanowi kosztów uzyskania przychodu…”), choć dyskusyjne, czy można im przypisać 
samodzielne znaczenie bez dopełnienia definicją pozytywną5.

Natomiast definicje nierównościowe na ogół w treści prawa mają znaczenie sub-
sydiarne, choć istnieją wyjątki od tej reguły. Mają one najczęściej formułę aksjomatycz-
ną (inaczej: przez postulaty). Tytułem przykładu: „przez umowę dostawy dostawca zo-
bowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich 
dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych 
rzeczy i do zapłacenia ceny” (art. 605 k.c.).

Najczęściej definiowane są nazwy lub derywaty odczasownikowe (np. „doręczenie”, 
„uznanie”, „licytacja”)6.

 4 A. Malinowski, Definicje legalne w prawie polskim, „Studia Iuridica” 2005, t. 44, s. 215‒216.
 5 Ibidem, s. 228.
 6 A. Malinowski (red.), Zarys metodyki legislatora. Ustawy, akty wykonawcze, prawo miejscowe, 
Warszawa 2009, s. 294.
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Przechodząc do kwestii uzasadnienia definicji, radykalny zwrot ku definiowaniu 
wszystkich „nośnych” normatywnie słów tekstu prawnego nie jest z praktycznych wzglę-
dów możliwy.

Nadmiar definicji w systemie prawa mógłby spowodować trudności w ustaleniu 
relacji między niektórymi z nich i może nawet utrudniałby subsumpcję w procesie 
stosowania prawa. Abstrakcyjny i generalny charakter normy prawnej co do zasady 
przemawia przeciw bardzo szczegółowym regulacjom. Być może swoiste zamykanie 
zbyt wielu działań człowieka, przedmiotów jego działań czy sytuacji w formule precy-
zyjnych, lecz wąskich określeń definiujących byłoby ryzykowne dla skuteczności prawa. 
Może być jednak także inaczej, gdy otwarta znaczeniowo definicja może nadać regulo-
wanym stanom rzeczy lub zachowaniom szersze i bardziej uniwersalne znaczenie niż 
w języku potocznym.

Z drugiej strony wskazać można przykłady trudnej do usunięcia niepewności 
prawnej spowodowanej brakiem definicji. Wydaje się, że zdroworozsądkowe, choć wy-
magające dookreślenia przez konkretnego prawodawcę, reguły ustalają Zasady techniki 
prawodawczej7 (dalej z.t.p.) Zgodnie z § 146 z.t.p. zaleca się formułowanie definicji, jeśli:

1) dane określenie jest wieloznaczne;
2) dane określenie jest nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości8;
3) znaczenie danego określenia nie jest powszechnie zrozumiałe;
4) ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego 

znaczenia danego określenia.
Nieostrość czy niedookreśloność pojęć prawnych nawet w prawie procesowym 

może służyć uelastycznieniu porządku prawnego, dostosowaniu do zmieniającej się 
rzeczywistości. Każda sytuacja takiej nieostrości semantycznej powinna być jednak 
przemyślana, a nie wynikać tylko z zamiłowania do ogólnikowego stylu osób stanowią-
cych prawodawcę w ujęciu socjologicznym. Prawnicy są świadomi tego, że nie wszystkie 
wyrażenia nieostre da się zdefiniować lub też taka próba byłaby zbędna lub wręcz nie-
wskazana. Nie definiuje się słusznie wyrażeń takich jak „interes wymiaru sprawiedli-
wości”, „dobro publiczne”, „słuszny interes strony”. Nie ma potrzeby wywodzić, że ich 
definiowanie usztywniłoby nadmiernie stosowanie prawa. Temida byłaby wówczas, jeśli 
nie ślepa, to niedowidząca słuszności w orzekaniu. Niecelowe byłoby też ustawowe 
objaśnianie znaczenia zasad prawa (tych wyrażonych wprost w akcie prawnym). Wska-
zana jest powściągliwość prawodawcy we wprowadzaniu nowych określeń, a nawet re-
zygnacja z nich wtedy, gdy wszystkie cele regulacji mogą być osiągnięte przy użyciu 
terminologii zastanej już i jednoznacznej. W wielu wypadkach sens danej instytucji 
prawa wynika z kilku podstawowych przepisów odnoszących się do niej i brak definicji 
nie nastręcza problemów interpretacyjnych. Taką instytucją jest na przykład rozprawa 
w postępowaniu administracyjnym (art. 89‒96 k.p.a).

 7 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 
20 czerwca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 283).
 8 Zob. szerzej: S. Wronkowska, Z. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 
20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012, s. 283.
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W świetle swoistego testu przydatności definicji określonego w § 146 z.t.p. trudno 
dostrzec uzasadnienie dla wprowadzenia w Kodeksie wyborczym definicji znaku „x” na 
karcie do głosowania („rozumie się przez to co najmniej dwie linie, które przecinają się 
w obrębie kratki”)9. Nawet jeśli nie ma w tej definicji większych usterek logicznych ani 
językowych, to co najmniej wątpliwy jest sens definiowania owego znaku oraz idea 
więcej niż dwóch przecinających się linii. Prawodawca uznał widać potrzebę zaostrzenia 
zakresu odniesienia, z czym trudno się zgodzić, gdy sens znaku „x” znany jest nawet 
przez uczniów szkoły podstawowej, a nie zachodziła potrzeba modyfikacji dotychcza-
sowej praktyki10. Dość liczne głosy nieważne spowodowane były głównie innymi przy-
czynami niż niezrozumienie sposobu stawiania tego znaku.

Potrzeba zdefiniowania terminu, nawet znanego już innym aktom normatywnym, 
wynikać może z odmiennych potrzeb w określonej sferze regulacji. Nie byłoby na przy-
kład właściwe, gdyby ustawodawca traktował pojęcie niepełnosprawnego w prawie 
wyborczym według przepisów kwalifikujących człowieka do różnych grup (stopni) 
niepełnosprawności11. W Kodeksie wyborczym do traktowania wyborcy jako niepełno-
sprawnego wystarczają lżejsze przeszkody zdrowotne (por. definicję w art. 5 pkt 11). Ta 
definicja wydaje się „samowystarczalna” w związku z bezspornym celem dostosowane-
go do sytuacji i nieformalizowanego podejścia do stanu zdrowia.

Dużej ostrożności, a w razie pozytywnej decyzji co objaśnienia ustawowego – 
precyzji, staranności redakcyjnej i pewnej wyobraźni technicznej wymagają definicje 
w sprawach złożonych technicznie. Wielu trudności w praktyce sądów cywilnych na-
stręcza wykładnia definicji przyłącza wodociągowego (art. 2 pkt 5 ustawy z 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Ist-
niały dotąd trzy sposoby rozumienia tej definicji w zależności od identyfikacji odcinka 
łączącego odbiorcę usługi ze studzienką kanalizacyjną12.

Przeważnie większa konieczność tworzenia definicji legalnych dotyczy nowych 
lub podlegających intensywnym przeobrażeniom sektorów prawa, zwłaszcza gdy do 
nowych pojęć odwołują się przepisy formułujące sankcje. Jedną z takich dziedzin jest 
prawo ochrony środowiska. W literaturze dostrzeżono, że brak definicji „odoru” lub 
„uciążliwość przez zapach” powoduje niejednoznaczność i nieokreśloność regulacji 
dotyczącej oddziaływania na środowisko i życie lub zdrowie ludzi oraz obowiązków 

 9 Przepis dodany ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w proce-
sie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z dnia 11.01.2018 r. 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 130).
 10 O niebezpieczeństwach nieprawidłowości wyborczych związanych z tą definicjach pisze m.in. 
W. Hermeliński, Sędziom przy wyborach już dziękujemy, „Gazeta Prawna” 9 stycznia 2018 r.
 11 Zob. B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 19.
 12 To zagadnienie prawne rozpatrywał Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 
22 czerwca 2017 r., III SZP 2/16; http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20szp%202-16.pdf. 
Data dostępu 5.04.2018 r. Ostatecznie Sąd uściślił rozumienie tego pojęcia na gruncie wykładni językowej, 
z tym że konieczne było sięgnięcie do historii legislacyjnego ukształtowania badanej definicji. Wcześniej 
jednak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 września 2007 r., III CZP 79/07 odwoływał się do wykładni 
funkcjonalnej.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20szp%202-16.pdf
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ochronnych zawarowanych sankcjami13. Teza o zagrożeniu dla określoności prawa jest 
przekonująca, choć prawnikowi niespecjalizującemu się w ochronie środowiska wydaje 
się trudne wprowadzenie adekwatnej treściowo definicji pojęć związanych ze zmysłem 
powonienia.

Ostrość zakresu definiowanego terminu nie zawsze powinna być absolutyzowana. 
Mniejsza precyzja sformułowań może wynikać z konieczności uwzględnienia różnorod-
ności sytuacji w określonej sferze życia społecznego. Nawet w dziedzinie prawa karne-
go nie jest a limine wykluczone posłużenie się pojęciami niedookreślonymi lub ocenny-
mi14. Tytułem przykładu niedookreślone wyrażenie „znaczna ilość” w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii odnoszące się do kwalifikowanego typu czynu posiada-
nia narkotyków lub innych środków psychotropowych z wielkim trudem mogłoby być 
zastąpione precyzyjnymi wielkościami fizycznymi, zważywszy liczbę i zróżnicowanie 
tych substancji oraz ich różne oddziaływanie w zależności od wieku, płci, masy ciała 
itp.15 Definicja owej „znacznej ilości” substancji mogłaby się okazać przeciwskuteczna 
z punktu widzenia celów prawa, chyba że chodziłoby wyłącznie o granicę między za-
istnieniem przestępstwa w ogóle a jego brakiem16.

Nie można jednak wozu stawić przed koniem, a konstrukcji słownej przed sensem 
definicji. Zdarza się bowiem, że zwrot niemający kształtu definicji jest wystarczająco 
precyzyjnym wskazaniem, jak rozumieć dany wyraz/wyrażenie. Niektóre przepisy, nie 
mając zewnętrznej postaci definicji, wprowadzają wszystkie cechy definiujące daną 
nazwę. I tak przepis art. 76 § 1 k.p.a. „Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej 
formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią 
dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone” pełni rolę definicji, łącząc ją 
z domniemaniem prawnym.

2. Porządek definiowania w hierarchicznej budowie systemu 
źródeł prawa

Właściwy porządek objaśniania pojęć ma znaczenie w kontekście hierarchicznej 
budowy źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Zachowanie porządku hierarchicz-
nego w systemie prawa polega m.in. na tym, by nie odstępować od znaczeń danego 
zwrotu zdefiniowanych w akcie wyższej rangi. Zdefiniowanie jakiegoś wyrażenia w ak-
cie nadrzędnym hierarchicznie determinuje jego rozumienie w akcie podrzędnym w tej 
samej materii.

Teoretycznie największy wpływ na system prawny powinny mieć definicje kon-
stytucyjne. Takie stwierdzenie nie wyczerpuje jednak złożoności problemu. Konstytucja 

 13 M. Łyszkowski, Odory jako prawny problem gospodarki odpadami, „Kontrola Państwowa” nr 2/ 
2018 (w druku). s. 45-46
 14 Wyrok TK z dnia 14 lutego 2012 r., P 20/10 i powołane tam orzeczenia TK.
 15 Tak trafnie w wyroku P 20/10. Zob. również zdanie odrębne sędziego Adama Jamroza.
 16 W niektórych wypadkach możliwe jest jednak bezwzględne rozstrzygnięcie jakichś wartości 
progowych. Na przykład w ustawie Prawo ochrony środowiska za „hałas” uznaje się dźwięki o częstotliwo-
ściach od 16 Hz do 16 000 Hz.
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nie zawiera wielu objaśnień, które byłyby par excellence definicjami. Wziąć trzeba też 
pod uwagę specyfikę konstytucji, polityczne uwarunkowania niektórych postanowień, 
językowe właściwości konstytucji, większe nasycenie wyrażeniami ocennymi, większą 
ogólność przepisów. Ustrojodawca nie przestrzega też ściśle zasady, że do oznaczenia 
jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się 
tymi samymi określeniami. Charakterystyczne dla ustawy zasadniczej jest istnienie 
zwrotów wskazujących cechy konstytutywne danej instytucji, rzadko są to definicje 
sensu stricto. Pozornie znamiona definicji ma art. 1 „Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli”, tekst art. 3 „Rzeczpospolita Polska jest państwem 
jednolitym”. Oba przepisy wskazują pewne cechy państwowości polskiej i to cechy 
konstytutywne, ale mają inne cele niż określoność legislacji lub ścisłe ukierunkowanie 
wykładni. Za definicję można uznać natomiast art. 16 ust. 1 „ogół mieszkańców jednostek 
zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”, 
choć zarazem jest to norma wyraźnie determinująca ustawodawcę zwykłego. To samo 
można stwierdzić o art. 17 ust. 1 określającym pozycję samorządów zawodowych.

Bardziej dyskusyjny charakter ma art. 18. Od dawna rozpatruje się problem, czy 
mamy tu do czynienia z definicją małżeństwa, czy tylko z normą programową. Moim 
zdaniem w art. 18 zredagowano definicję, choć jest ona cząstkowa (nie ujmuje niektórych 
koniecznych cech małżeństwa).

Jak już wspomniałem, w konstytucji zwykle następuje wskazanie cech konstytu-
tywnych danej nazwy, które powinny być elementem definicji ustawowej, gdyby ją 
wprowadzić. Dotyczy to zwłaszcza ujęcia Prezydenta RP (art. 126), posła (art. 104). 
Normy prawne zawierające zarazem konstytutywne cechy stanu nadzwyczajnego zawie-
ra art. 228 (zwłaszcza ust. 1, 2, 3, 5).

W pewnych dziedzinach wykładnia pojęć definiowanych w kilku, lub nawet wię-
cej, aktach prawnych wymaga uwzględnienia kontekstu systemowego gałęzi prawa17, 
a w niektórych aspektach wykładni przyjaznej konstytucji. Takim pojęciem bogatym 
systemowo, a związanym też z zasadami konstytucyjnymi jest np. „działalność gospo-
darcza”.

Najtrwalsze w systemie prawnym są niektóre definicje kodeksowe. Część z nich 
ma znaczenie systemowe lub nawet uniwersalne18. Wynika to z podstawowego charak-
teru w obrębie gałęzi prawa, ale też zapewne z prawidłowego i rzetelnego (na ogół także 
pod względem językowym) sposobu procedowania. Komisje kodyfikacyjne mające do 
niedawna wiodący wpływ na brzmienie przepisów kodeksowych dawały duże prawdo-
podobieństwo rzetelności i udanych wyników zabiegów definicyjnych. To jeden z powo-
dów trwałości definicji takich terminów jak „miejsce zamieszkania”, „osoba najbliższa”, 
„sprzedaż”. Jeżeli wyjątkowo zachodzi potrzeba odstąpienia od znaczenia danego okre-
ślenia ustalonego w kodeksie, należy odpowiednim zwrotem zaznaczyć, że ma to miej-
sce na użytek danego aktu normatywnego.

 17 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 168‒169.
 18 Por. np. definicję „nieruchomości gruntowej” w art. 46 in princ. k.c. Zob. też uchwałę Sądu Najwyż-
szego z dnia 7 kwietnia 2006 r., III CZP 24/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 24.
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3. Wady definicji w świetle przykładów

Błędem w definiowaniu niemożliwym do zaakceptowania z punktu widzenia 
określoności prawa jest błąd typu ignotum per ignotum, tj. tłumaczenie w części definiu-
jącej niezrozumiałego przez podobnie niezrozumiałe lub wieloznaczne określenia. Dobrą 
ilustracją tego problemu jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi-
nansowymi, tłumacząca termin „instytucje pochodne” przy użyciu wyrazów „swapy”, 
„umowy forward”. Rada Legislacyjna w opiniach do projektów ustaw piętnuje definicje 
bardziej skomplikowane niż terminy objaśniane19. Szczególnym przykładem błędu igno-
tum per ignotum jest posługiwanie się w definiensie terminami nieostrymi, a w dodatku 
słabo związanymi z przedmiotem regulacji. Dla ilustracji podajmy, że w art. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zdefiniowano kluczowy 
dla zakresu normowania termin „sytuacja kryzysowa” poprzez niejasne, choć używane 
w socjologii pojęcie „więzi społecznych”20. Przepis zawierający tę definicję TK uznał za 
niezgodny z art. 2 ustawy zasadniczej w aspekcie zasad prawidłowej legislacji21.

Zdaje się, że częstszym jeszcze niż błędy logiczne są wady czysto językowe, 
a zwłaszcza niezrozumiałość lub bardzo ograniczona przystępność. Na przykład defini-
cja „audycji” w ustawie o radiofonii i telewizji (art. 4 pkt 2) brzmi następująco: „audycją 
jest ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) albo 
ciąg dźwięków (audycja radiowa) stanowiący, ze względu na treść, formę, przeznaczenie 
lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej programie 
lub katalogu audycji publicznie udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medial-
nej na żądanie, zwanym dalej «katalogiem»”. W tym ostatnim fragmencie widać nową 
manierę twórców ustaw, jaką jest definiowanie przy użyciu techniki odesłań. Rzadko 
jest to konieczne, a na ogół utrudnia odbiór tekstu. Przykładem niepotrzebnych i rodzą-
cych dodatkowe trudności odesłań w definicjach ustawowych jest definicja obiektu bu-
dowlanego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Objaśnienie ustawowe brzmi: 
„obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego22 niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” (art. 1a ust. 1 pkt 2). Stosowanie 

 19 Zob. np. opinię Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zasadach przygotowywania i realizacji 
inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, „Przegląd Legislacyj-
ny” 2016, nr 1, s. 151.
 20 Pełna definicja sytuacji kryzysowej brzmiała „należy przez to rozumieć sytuację będącą następ-
stwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecz-
nych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim 
stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wpro-
wadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej”.
 21 Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2009 r., K 50/07, OTK-A ZU nr 4 /2009, poz. 51.
 22 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w wyniku pytania prawnego z dnia 13 września 2011 r., 
P 33/09 (OTK-A z 2011 r., nr 7, poz. 71). TK słusznie – ze względu na zasadę wyłączności ustawy w spra-
wach obowiązków podatkowych ‒ przyjął, że definicję „przepisy budowlane” należy rozumieć jako ustawę 
Prawo budowlane.



362

Michał Bartoszewicz

odesłania wraz z metodą eliminacji z zakresu definiendum („niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury”) rodzi wiele sporów interpretacyjnych, które stały się 
kanwą wielu wyroków sądów administracyjnych23. W razie posłużenia się przez prawo-
dawcę techniką odesłań może okazać się konieczne skorzystanie poza wykładnią języ-
kową także z instrumentów wykładni systemowej lub także funkcjonalnej24.

Błędy w definiowaniu typu idem per idem mogą być rażące dla purystów języko-
wo-logicznych, ale jeśli oprócz powtórzenia zwrotu objaśnianego zawarte są czytelne 
i precyzyjne wskazówki co do zakresu objaśnianej nazwy, to nie jest to błąd mniejszej 
wagi. Przykładem może być definicja „współpracy” z art. 3a ustawy	o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944‒1990 oraz treści tych 
dokumentów:	„Współpracą w rozumieniu ustawy jest świadoma i tajna współpraca 
z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów bezpieczeństwa państwa w charakte-
rze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji”. 
Z jednej strony można zarzucić, że definicja ta tłumaczy idem per idem, czyli „współ-
pracę” przez „współpracę”. Z drugiej strony to, że zawiera ona odwołanie do znamion 
tej współpracy, czyli „świadomości” i „tajności”, lepiej chroni prawa osób dotkniętych 
procedurami lustracyjnymi niż całkowity brak wskazówek co do okoliczności kolabora-
cji ze służbami PRL. Inna sytuacja, gdy część definiowana powtarza to, co zawiera de-
finiens bez dodania nowej treści. Wątpliwy sens ma więc definicja „zespołu ewaluacji” 
w rozporządzeniu dotyczącym kategoryzacji jednostek naukowych.

Trudno w oderwaniu od konkretnych przypadków oceniać ewentualne szkody 
wynikające z błędu nieadekwatności, tj. niewyczerpania wszystkich elementów podzbio-
rów odpowiadających zakresowi definiendum, lub odwrotnie wykroczenie poza jego 
zakres. W niektórych sytuacjach jednak prawodawca świadomie i celowo wprowadza 
definicje cząstkowe o postaci zakresowej25.

4. Skutki prawne wadliwych definicji

Szansa uzyskania przewidywalności rozstrzygnięć dla osób znajdujących się w ta-
kiej samej sytuacji prawnej jest nie do przecenienia szczególnie w sferze praw i wolności 
obywatela, a także prawa represyjnego oraz podatkowego. Definicje legalne, właściwie 
skonstruowane służą bezpieczeństwu prawnemu jednostki i równości wobec prawa, nawet 
jeśli wiele zależy od innych czynników. Badanie konstytucyjności przepisu zawierające-
go definicję należy widzieć w tej perspektywie. Można zapytać, czy definicja w ogóle jest 
fragmentem normy prawnej i jako taka podlegać samoistnemu badaniu w ramach kontro-
li konstytucyjności prawa. Niektóre definicje oparte na technice enumeracji nie stanowią 
samodzielnej normy prawnej. Pewni autorzy odmawiają wszelkim definicjom znamion 

 23 Wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2016 r., II FSK 2952/14. Pojęcia „obiektu budowlanego” dotyczą też 
wyroki z dnia 27 maja 2014 r., II FSK 1498/12; z dnia 21 stycznia 2011r., II FSK 1338/10, wszystkie dostęp-
ne w centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 24 Dotyczy to niektórych definicji czynów zabronionych zawartych w Kodeksie karnym. Zob. posta-
nowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2017 r., I KZP 7/17.
 25 A. Malinowski (red.), op. cit., s. 303.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl
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normy, widząc w nich tylko środek techniki prawodawczej26. Podzielam jednak pogląd 
M. Zielińskiego, że z definicji legalnych wynikają normy szczególnego rodzaju, które 
nakazują takie zachowanie komunikacyjne, by przy odtwarzaniu norm z przepisów wska-
zane w nich zwroty zawarte zastąpić (choćby tylko w umyśle) zwrotami definiującymi 
zawartymi w definiensie tej definicji27. Tak rozumiane normy prawne mogą być oceniane 
pod kątem konstytucyjności (legalności).

Kiedy wadliwe definicje mogą wręcz utrudnić ustalenie przedmiotu unormowania 
czy też zakresu podmiotowego regulacji? Zgodnie z orzecznictwem Trybunału „naru-
szeniem Konstytucji jest stanowienie przepisów niejasnych, wieloznacznych, które nie 
pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowań. Trafnie 
wskazuje się, że „należyta poprawność, precyzyjność i jasność przepisów prawnych ma 
szczególne znaczenie, gdy chodzi o ochronę konstytucyjnych praw i wolności człowieka 
i obywatela”28. Także w literaturze panuje zgodna opinia, że w im większym stopniu 
prawo dotyczy sfery wolności, praw i obowiązków jednostki, tym stopień precyzji po-
winien być większy29. Zależność ta dotyczy także definicji.

Błędne logicznie lub niejasne (także przez wieloznaczność) definicje mogą tylko 
wzmacniać nieokreśloność tekstu prawnego. I odwrotnie, definicje poprawne logicznie, 
zrozumiałe, adekwatne do zamiaru normodawcy mogą w jakimś stopniu „uratować” 
przepisy, z którymi korespondują.

Naruszenie omawianych wyżej standardów może w rezultacie doprowadzić do 
orzeczenia o niekonstytucyjności badanego przepisu. Argumentem rozstrzygającym 
w ustaleniu niezgodności prawa z konstytucyjnymi wzorcami określoności powinno być 
to, że badane przepisy są niejasne w tak znacznym stopniu, że jak to ujął TK, „wynika-
jących z nich rozbieżności nie da się usunąć za pomocą zwyczajnych środków mających 
na celu wyeliminowanie niejednolitości w stosowaniu prawa”30. Wada ta, w ocenie TK, 
musi mieć charakter kwalifikowany, a skutki daleko idące, takie jak „istotne rozbieżno-
ści interpretacyjne albo już występujące w praktyce, albo – jak występuje to w przypad-
ku kontroli prewencyjnej – takie, których z bardzo wysokim prawdopodobieństwem 
można się spodziewać w przyszłości, mogą być podstawą stwierdzenia niezgodności 
z konstytucją określonego przepisu prawa. Stwierdzenie niekonstytucyjności jest praw-
dopodobne, jeśli przepis definiujący służy do określenia zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego aktu normatywnego31 bądź określa znamiona czynu zabronionego (por. 
art. 42 Konstytucji).

 26 Tak J. Lande i J. Gregorowicz, Zob. A. Malinowski, op. cit., s. 217, przypis 12.
 27 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2010, s. 214‒215.
 28 Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., K 6/02, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 33.
 29 S. Wronkowska, Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] 
M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 684‒685.
 30 Wyrok TK z dnia 20 czerwca 2005 r., K 4/04, OTK ZU 2005, nr 6A, poz. 64.
 31 Rozważania na tle ustawy o tzw. abolicji podatkowej, zob. wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., 
K 41/02.
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Wnioski
Definicje legalne są od dawna już badanym rodzajem przepisów prawnych, głów-

nie w teorii prawa i logice. Niedostatecznie zauważany wydaje się ich potencjał w dzie-
le nadawania aktom prawnym najlepszych walorów określoności: precyzji, jednoznacz-
ności, zrozumiałości. Definicje mają znaczenie zarówno dla przystępności tekstu 
prawnego (niestety nie zawsze), jak i dla jego pragmatyczności językowej. Zamieszcze-
nie objaśnień pojęć w akcie normatywnym służy, a w każdym razie służyć powinno 
jednolitej interpretacji i stosowaniu używanych w tekście prawnym określeń. Największe 
znaczenie pod tym względem mają definicje kodeksowe oraz te wpływające na zakres 
podmiotowy regulacji lub wyznaczające treść głównych instytucji prawnych.

Objaśnienia wyrażeń ustawowych są jednak narzędziem wymagającym ostrożno-
ści – począwszy od decyzji o zamieszczeniu definicji aż do nadania jej ostatecznej re-
dakcji. Wspomniana ostrożność polegać powinna między innymi na rzetelności pracy 
legislacyjnej w parlamencie, podczas której każda definicja powinna być przedmiotem 
debaty także z udziałem ekspertów. Niecelowe czy zawierające błędy logiczne definicje 
legalne mogą mocniej zagrozić określoności prawa i bezpieczeństwu prawnemu niż brak 
zdefiniowania nawet kluczowych pojęć, jeśli nie budzą one wątpliwości w praktyce.
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Rozpatrywanie przez Sejm dokumentów 
sprawozdawczych z działalności  

konstytucyjnych organów państwowych 

1. Wstęp

Przedmiotem opracowania są kompetencje Sejmu w odniesieniu do dokumentów 
o charakterze sprawozdawczym przedstawianych izbie poselskiej przez konstytucyjne 
organy publiczne. Analizą objęto postępowanie dotyczące dokumentów przedkładanych 
przez organy, których dotyczy rozdział 9 „Postępowanie w sprawach orzeczeń, sprawoz-
dań, informacji, wniosków i uwag organów państwowych” działu II Regulaminu Sejmu1. 
Przedstawione zostaną rodzaje tych dokumentów, tryb ich procedowania oraz charakter 
rozstrzygnięć podejmowanych przez Sejm w odniesieniu do każdego ze złożonych do-
kumentów. Ustalenia te stanowić będą podstawę do prezentacji ustrojowego znaczenia 
przedkładania tych dokumentów Sejmowi oraz poddawania ich stosownemu procedo-
waniu przez izbę. W końcowej części przedstawione zostaną wnioski weryfikujące 
przyjętą hipotezę o zasadności zróżnicowania zakresu kompetencji Sejmu wobec doku-
mentów przedstawianych przez poszczególne organy władzy.

Zgodnie z przepisami Konstytucji oraz właściwych ustaw ustrojowych dokumen-
ty o charakterze sprawozdawczym – objęte przepisami przywołanego rozdziału Regu-
laminu Sejmu – składają Sejmowi: Najwyższa Izba Kontroli (nazywana dalej NIK), 
Narodowy Bank Polski (dalej NBP), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej KRRiT), 
Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej RPO), Rzecznik Praw Dziecka (dalej RPD), Try-
bunał Konstytucyjny (dalej TK), Sąd Najwyższy (dalej SN) oraz Krajowa Rada Sądow-
nicza (dalej KRS). Są zatem w tym gronie organy władzy sądowniczej oraz organy na-
zywane przez rozdział IX Konstytucji organami kontroli państwowej i ochrony prawa. 
Znaczenie faktu, że dokumenty o charakterze sprawozdawczym przedstawiane są właśnie 
przez organy należące do tych dwóch grup zostanie przedstawione w dalszej części 
opracowania.

 1 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej (M.P. z 2012 r., poz. 32 ze zm.).
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2. Charakter i treść dokumentów sprawozdawczych

W przepisach Konstytucji, ustawach regulujących status prawny poszczególnych 
omawianych organów oraz w Regulaminie Sejmu mowa jest o dwóch rodzajach doku-
mentów sprawozdawczych: sprawozdaniach oraz informacjach. Składanie sprawozdań 
przewidziane jest dla następujących organów i wynika z następujących podstaw prawnych:

 – NIK przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności zgod-
nie z art. 204 ust. 2 Konstytucji oraz art. 7 ust. 1a ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli2;

 – Prezes NBP przedstawia Sejmowi roczne sprawozdanie z działalności NBP 
zgodnie z art. 70 ustawy o Narodowym Banku Polskim3 (niezależnie Rada 
Polityki Pieniężnej składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polity-
ki pieniężnej zgodnie z art. 227 ust. 6 Konstytucji oraz z art. 12 ust. 1 zd. 2 
ustawy o NBP);

 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia corocznie Sejmowi, Senatowi 
i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz 
informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji zgodnie z art. 12 
ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji4.

Natomiast obowiązek przedłożenia Sejmowi informacji dotyczy następujących 
organów oraz wynika z następujących podstaw prawnych:

 – Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej dzia-
łalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela 
zgodnie z art. 212 Konstytucji; analogiczna norma, choć uszczegółowiona co 
do przedmiotu informacji wynika z art. 19 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich5;

 – Rzecznik Praw Dziecka corocznie przedstawia Sejmowi i Senatowi informację 
o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka zgodnie 
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka6;

 – Prezes Trybunału Konstytucyjnego przedkłada corocznie Sejmowi oraz Sena-
towi informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecz-
nictwa trybunału zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępo-
wania przed Trybunałem Konstytucyjnym7;

 – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego corocznie składa Sejmowi (także Prezy-
dentowi RP, Senatowi i Krajowej Radzie Sądownictwa) informację 

 2 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., poz. 524).
 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 1373).
 4 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1414, ze zm.).
 5 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958).
 6 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r., poz. 922).
 7 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2072).
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o działalności Sądu Najwyższego oraz o wynikających z niej istotnych proble-
mach zgodnie z art. 4 § 1 i 2 ustawy o Sądzie Najwyższym8;

 – Krajowa Rada Sądownicza przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej informację z rocznej działalności KRS oraz postula-
ty dotyczące aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości zgod-
nie z art. 4 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa9.

Nadmienione powyżej uszczegółowienie przez przepisy ustawy o RPO przedmio-
tu składanej informacji polega na wskazaniu, że przekazując coroczną informację RPO, 
przekazuje w tym:

 – informację o prowadzonej działalności w obszarze równego traktowania oraz 
jej wynikach,

 – informację o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej 
Polskiej, przygotowaną w szczególności na podstawie prowadzonych przez RPO 
niezależnych badań dotyczących dyskryminacji,

 – wnioski oraz rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu za-
pewnienia przestrzegania zasady równego traktowania.

Ze względu na dynamikę zmian legislacyjnych dotyczących ustroju Trybunału 
Konstytucyjnego dokonywanych w ostatnich latach warto potwierdzić, że obowiązek 
przedkładania stosownej informacji wynikał także z poprzednio obowiązujących ustaw. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym10 TK 
informował Sejm i Senat o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecz-
nictwa Trybunału. Przepis art. 6 ust. 1 jeszcze wcześniejszej ustawy z dnia 25 czerwca 
2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym11 przewidywał, że Prezes TK przedkłada corocznie 
Sejmowi oraz Senatowi informację o istotnych problemach wynikających z działalności 
i orzecznictwa Trybunału. I w końcu art. 4 ust. 1 jeszcze wcześniejszej ustawy z dnia 
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym12 stanowił, że TK informuje Sejm i Senat 
o istotnych problemach, wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału.

Podsumowując, NIK, NBP oraz KRRiT przedstawiają Sejmowi sprawozdania ze 
swojej działalności, pozostałe organy, czyli RPO, RPD, TK, SN i KRS, przedkładają 
informacje o swojej działalności. Przepisy prawne nie pozwalają na ustalenie różnicy 
w treści tych dwóch rodzajów dokumentów, poza przypadkami, w których jasno wska-
zane jest, że poza informacją o działalności danego organu w informacji przedstawione 
mają także zostać problemy dotyczące określonego obszaru funkcjonowania państwa. 
Uprawnione wydaje się jednak stwierdzenie, że użycie dwóch odmiennych określeń dla 
dokumentów o charakterze sprawozdawczym powinno być uzasadnione odmienną re-
lacją prawną pomiędzy Sejmem rozpatrującym taki dokument a organem, którego dzia-
łalności ten dokument dotyczy. Pojęcie sprawozdania odnoszone jest bowiem w języku 
powszechnym, ale także prawnym do dokumentu, który przedkładany jest organowi, 

 8 Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1254, ze zm.).
 9 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 976, ze zm.).
 10 Dz. U. poz. 1157.
 11 Dz. U. z 2016 r., poz. 293.
 12 Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.
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wobec którego istnieje obowiązek „sprawozdania się” ze swojej działalności. Sprawozda-
wać oznacza przedstawić relację komuś, kto uprawniony jest do władczej oceny takiego 
sprawozdania. W pojęciu przedstawienia informacji zakodowany jest natomiast, jak 
można wstępnie założyć, akcent na większą niezależność podmiotu informującego wobec 
informowanego. Przedstawić informację to raczej tylko przekazać pewne dane, bez obo-
wiązku poddania się ocenie tego, komu te informacje dostarczono. Poprawność tego za-
łożenia będzie podlegać weryfikacji w dalszej części tekstu.

3. Tryb rozpatrywania dokumentów sprawozdawczych przez 
Sejm

Tryb postępowania w Sejmie z przedłożonymi dokumentami sprawozdawczymi 
nie został określony w jednorodny sposób. Uregulowanie na poziomie przepisów usta-
wowych trybu postępowania, w szczególności określenie zakresu uprawnień Sejmu, 
w tym kwestia przyjęcia albo odrzucenia danego dokumentu, występuje jedynie w nie-
których przypadkach:

 – Sejm (odpowiednio także Senat RP) uchwałą przyjmuje albo odrzuca sprawoz-
danie przedstawione przez KRRiT ‒ zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o radiofonii 
i telewizji; uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i zastrze-
żenia;

 – nad informacją przedstawioną przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Sej-
mie (i w Senacie RP) nie przeprowadza się głosowania ‒ zgodnie z art. 13 ust. 1 
ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym; 
analogiczna regulacja ujęta była w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. 
o TK, w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o TK oraz w art. 4 ust. 2 
zd. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o TK;

 – głosowania w Sejmie (i w Senacie) nie przeprowadza się nad informacją przed-
stawioną przez Pierwszego Prezesa SN – zgodnie z art. 4 § 2 ustawy o SN;

 – głosowania w Sejmie (i w Senacie) nie przeprowadza się też nad informacją 
przedstawioną przez KRS ‒ zgodnie z art. 4 ustawy o KRS.

Na poziomie przepisów ustawowych wyłączono zatem możliwość głosowania 
w odniesieniu do informacji przedstawionych przez: TK, SN, KRS, przewidziano na-
tomiast konieczność przyjęcia albo odrzucenia sprawozdania z działalności KRRiT

Tryb rozpatrywania wszystkich omawianych dokumentów określony został nato-
miast przepisami Regulaminu Sejmu. Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu, Sejm zapo-
znaje się z:

 – informacją TK13,
 – informacją Pierwszego Prezesa SN o działalności SN,
 – informacją KRS,

 13 Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą, jest to informacja dotycząca działalności TK, ale przed-
stawiana przez Prezesa TK, Regulamin Sejmu nadal posługuje się natomiast pojęciem „informacji TK”, co 
nie ma jednak znaczenia dla prowadzonych rozważań.
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 – informacją RPO,
 – informacją RPD,
 – sprawozdaniem Prezesa NBP z działalności NBP.

Zapoznanie się przez Sejm z wymienionymi dokumentami musi nastąpić w ter-
minie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia posłom.

Wobec dwóch pozostałych omawianych dokumentów sprawozdawczych przewi-
dziany jest odmienny tryb procedowania:

 – Sejm (po rozpatrzeniu dokumentu przez właściwą komisję) rozpatruje spra-
wozdanie przedstawione przez KRRiT zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 1 Regula-
minu Sejmu14,

 – rozpatrzenie przez Sejm sprawozdania z działalności NIK – jako końcowy etap 
procedury obejmującej wcześniej rozpatrzenie przez Komisję do Spraw Kon-
troli Państwowej oraz ewentualnie także inne właściwe komisje – przewiduje 
natomiast przepis art. 126 ust. 4 Regulaminu Sejmu.

Rozstrzygnięcia Sejmu muszą być podjęte w terminie 3 miesięcy od dnia doręcze-
nia posłom danego dokumentu.

Regulamin posługuje się dwoma różnymi pojęciami opisującymi zakres działania 
Sejmu wobec przedłożonego mu dokumentu: „rozpatruje” i „zapoznaje się”. Sejm zapo-
znaje się z przedłożonymi informacjami (pochodzącymi od RPO, RPD, TK, SN, KRS), 
ale także ze sprawozdaniem przedłożonym przez NBP. Dostrzec należy, że Sejm jedynie 
zapoznaje się w szczególności z tymi dokumentami, co do których przepisy ustawowe 
przesądzają o braku możliwości przeprowadzenia głosowania (informacja TK, SN, KRS). 
Sejm rozpatruje natomiast sprawozdanie KRRiT i sprawozdanie NIK, przy czym w przy-
padku sprawozdania z działalności KRRiT właściwa ustawa wprost nakazuje jego 
przyjęcie albo odrzucenie, natomiast w przypadku NIK brak jest regulacji ustawowej 
w tym zakresie. Praktyka parlamentarna, mająca ‒ jak się wydaje ‒ pośrednią podstawę 
w omawianych przepisach ustawowych i regulaminowych, polega na przyjmowaniu 
(odrzucaniu) także sprawozdania z działalności NIK.

Zróżnicowanie pomiędzy pojęciami „zapoznaje się” oraz „rozpatruje” ma swoje 
konsekwencje także w sposobie prowadzenia posiedzeń, na których są przedstawiane 
i poddawane debacie poszczególne dokumenty15. W przypadku dokumentów, z którymi 

 14 Przepis art. 125 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Sejmu przewiduje rozpatrzenie przez Sejm przedstawionej 
przez Radę Mediów Narodowych (RMN) informacji o jej działalności. Regulacja ta stanowi pochodną tre-
ści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o RMN (Dz. U. poz. 929), zgodnie z którym RMN przed-
stawia corocznie Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi, premierowi, KRRiT informację o swojej działalności 
w poprzednim roku, a także art. 13 ust. 2 tej ustawy przewidującego rozpatrzenie przez Sejm i Senat tej in-
formacji. Ponieważ RMN nie stanowi organu konstytucyjnego, nie została uwzględniona w zasadniczej 
części prowadzonych rozważań, warto jednak odnotować, że omawiane przepisy przewidują złożenie przez 
RMN informacji, która podlega rozpatrzeniu i następnie przyjęciu albo odrzuceniu.
 15 Por. stwierdzenie odnoszące się wprost do typu dokumentu składanego przez RPO, mające jednak 
ogólniejsze znaczenie, zgodnie z którym „wykładnia historyczna przepisów konstytucyjnych wskazuje, że 
[…] «informacja» może być wysłuchiwana i przyjmowana do wiadomości nawet bez głosowania, zaś ‹spra-
wozdanie› musiałoby zakładać konsekwencje jego odrzucenia” – A. Szmyt, Elementy praktyk sejmowej pod 
rządami Konstytucji RP (1997‒2007), Gdańsk 2008, s. 349.
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Sejm zapoznaje się – Marszałek Sejmu prowadzący obrady, po zakończeniu stosowne-
go punktu porządku obrad, odczytuje formułę, iż Sejm zapoznał się z danym dokumen-
tem. W odniesieniu natomiast do dokumentów podlegających rozpatrzeniu niezbędne 
jest jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy Sejm dany dokument przyjął. W przypadku 
sprawozdań KRRiT Sejm przeprowadza głosowanie, co stanowi konsekwencję ustawo-
wego wymagania, aby Sejm przyjął albo odrzucił sprawozdanie. Wobec sprawozdania 
z działalności NIK stosowano zróżnicowaną praktykę. W przypadkach niebudzących 
kontrowersji uzyskanie akceptacji sprawozdania było ograniczane do posłużenia się 
przez prowadzącego obrady formułą: „jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Sejm 
sprawozdanie przyjął”. Taka forma rozstrzygania o przyjęciu sprawozdania NIK funk-
cjonowała od uchwalenia aktualnie obowiązującej ustawy o NIK (z 1994 r.) i przyjęła 
charakter utrwalonego zwyczaju. Stanowiło to przykład akceptowanej w prawie kon-
stytucyjnym zasady, zgodnie z którą na interpretację przepisów ustrojowych wpływa 
utrwalona praktyka organów stosujących te przepisy. Z praktyką tą związana jest moż-
liwość zgłoszenia sprzeciwu wobec „milczącej” zgody na przyjęcie sprawozdania (co 
miało miejsce np. w trakcie rozpatrywania sprawozdania NIK za 2001 rok). Zgodne 
z przepisami Regulaminu Sejmu jest także wcześniejsze zgłoszenie wniosku o odrzu-
cenie sprawozdania (co miało miejsce w trakcie rozpatrywania sprawozdań z działal-
ności NIK za rok 2015 oraz za rok 2016). Wniosek o odrzucenie sprawozdania ma takie 
samo znaczenie formalne jak sprzeciw wobec wniosku o „milczące” przyjęcie sprawoz-
dania – o przyjęciu albo odrzuceniu sprawozdania decyduje wtedy głosowanie odby-
wane na ogólnych zasadach.

Tak więc Sejm:
 – zawsze w głosowaniu rozstrzyga o przyjęciu albo odrzuceniu sprawozdania 

KRRiT, po jego uprzednim rozpatrzeniu,
 – podejmuje rozstrzygnięcie o przyjęciu (poprzez milczącą zgodę albo w głoso-

waniu) albo o odrzuceniu (zawsze poprzez głosowanie) w odniesieniu do spra-
wozdania NIK, po jego uprzednim rozpatrzeniu,

 – jedynie zapoznaje się (co wyklucza możliwość podejmowania formalnych roz-
strzygnięć o przyjęciu/odrzuceniu dokumentu) z przedłożonymi informacjami 
(RPO, RPD, TK, SN, KRS) oraz ze sprawozdaniem NBP.

4. Ustrojowe uwarunkowania rozpatrywania przez Sejm doku-
mentów sprawozdawczych

Przedkładanie przez wymienione konstytucyjne organy państwa dokumentów 
sprawozdawczych Sejmowi postrzegane powinno być jako pochodna konstytucyjnej 
zasady równoważenia się władz oraz jako element funkcji kontrolnej sprawowanej przez 
Sejm. Ustanowiona w art. 10 Konstytucji zasada równoważenia się władz odnosi się 
oczywiście literalnie do wskazanych w tym przepisie władz tworzących klasyczny trój-
podział. Część z podmiotów, które składają Sejmowi dokumenty sprawozdawcze, wcho-
dzi w skład władzy sądowniczej (TK, SN, KRS) i wobec tych organów rozpatrywanie 
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przez Sejm wskazanych dokumentów stanowi wprost składową mechanizmu wzajemnego 
równoważenia się władz. Uprawnione jest jednak twierdzenie, że także w przypadku 
pozostałych omawianych organów (NIK, NBP, KRRiT, RPO, RPD) składanie dokumen-
tów sprawozdawczych stanowi pochodną zasady równoważenia się władz rozumianej 
szerzej niż wskazuje na to brzmienie art. 10 Konstytucji RP16.

Ustrojowe wyodrębnienie grupy organów jako konstytucyjnych organów17 nie-
przynależących do żadnej z trzech władz objętych zasadą podziału nie oznacza bowiem, 
że wykonywanie przez nie ustrojowych i ustawowych zadań może odbywać się bez 
uwzględnienia konstytucyjnych zasad, w tym zasady wzajemnego równoważenia się 
władz. Działalność każdego konstytucyjnego organu w określonym zakresie powinna 
być równoważona działalnością organów wchodzących w skład innej władzy. Przedsta-
wianie Sejmowi dokumentów sprawozdawczych także przez organy nieobjęte wprost 
zakresem podmiotowym art. 10 Konstytucji postrzegać należy więc jako zgodne z sze-
rokim rozumieniem (duchem) zasady wzajemnego równoważenia się władz wynikającej 
z omawianego przepisu18.

Jedną z podstawowych funkcji sprawowanych przez Sejm jest funkcja kontrolna. 
Funkcja ta postrzegana jest jako łącząca się bezpośrednio z założeniami zasady podzia-
łu władz19. Odnoszona jest ona oczywiście przede wszystkim do kontroli działalności 
Rady Ministrów (art. 95 ust. 2 Konstytucji), zakres tej funkcji jest jednak postrzegany 
szerzej. Elementem tej funkcji realizowanej w stosunku do innych organów konstytu-
cyjnych jest także przedstawianie Sejmowi dokumentów sprawozdawczych przez te 
organy20. Ta generalna teza wzmacniana jest analizą dotyczącą poszczególnych pozycji 
ustrojowej poszczególnych omawianych organów, co w niniejszym tekście możliwe jest 
jedynie w ograniczonym zakresie.

Dotycząca KRRiT procedura, której elementem jest możliwość doprowadzenia 
do wygaśnięcia kadencji członków KRRiT wskutek odrzucenia sprawozdania przez Sejm 
(jeżeli spełnione zostaną warunki dotyczące rozstrzygnięć podjętych także przez Senat 
i Prezydenta) zasadnie określana jest pojęciem „odpowiedzialności politycznej”. Jest to 

 16 Pot. tezę: „Celem art. 10 konstytucji nie jest wyczerpujące wyliczenie konstytucyjnych organów 
państwa, a tylko wyrażenie pewnej zasady ogólnej” – L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wy-
kładu, Warszawa 2010, s. 71.
 17 Z ponownym zastrzeżeniem co do szczególnego ustrojowego umocowania RPD oraz z zastrzeże-
niem co do dyskusyjnego statusu NBP – czego szczegółowe przedstawienie wykraczałoby poza ramy pracy.
 18 Zob. uwagi odnoszone do relacji NIK i innych konstytucyjnych organów państwa w kontekście 
zasady równoważenia się władz, ale mające także bardziej generalne znaczenie – M. Berek, Rola Najwyż-
szej Izby Kontroli w procesie kontroli stosowania i zakresie inspirowania zmian prawa, [w:] P. Jabłoński, 
J. Kaczor, M. Pichlak (red.), Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, Wrocław 2017, 
s. 140 i 146‒147.
 19 Por. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017, s. 452.
 20 Zob. np. B. Banaszak, ibidem, posługujący się pojęciem „wysłuchiwania sprawozdań z działalności 
innych naczelnych organów państwowych”. Por. też uwagi L. Garlickiego, op. cit., s. 250, wskazującego na 
wąskie pojmowanie kontroli parlamentarnej i obejmowanie tym pojęciem tych działań parlamentu, które 
służą uzyskiwaniu informacji o działalności podmiotów kontrolowanych oraz przekazywaniu tym podmio-
tom poglądów, opinii i sugestii parlamentu. Autor ten uznaje prawo żądania informacji (przedstawiania 
sprawozdań, udzielania informacji) za podstawowy instrument kontroli sejmowej – ibidem, s. 251.
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pojęcie właściwsze od uznania, że konstrukcja ta „stanowi dowód zależności” KRRiT 
od wymienionych instytucji21. Przeciwko tezie o zależności KRRiT od organów, którym 
Rada składa sprawozdanie, przemawia fakt, że KRRiT jest organem o ustrojowo i usta-
wowo zagwarantowanej niezależności w realizacji jej zadań. Następcza ocena słuszności 
podjętych działań stanowi typowy przykład właśnie mechanizmu odpowiedzialności 
politycznej, który może być traktowany jako mechanizm sprawowania przez Sejm funk-
cji kontrolnej.

Rozstrzyganie przez Sejm o przyjęciu względnie odrzuceniu sprawozdania z dzia-
łalności NIK uznać należy za mieszczące się w ustanowionej w art. 202 ust. 2 Konsty-
tucji zasadzie podległości NIK Sejmowi. Oczywiście podległość ta ma specyficznie 
ukształtowany i ograniczony przepisami Konstytucji i ustawy o NIK zakres. Przyjęcie 
przez Sejm, ale także ewentualne odrzucenie sprawozdania z działalności NIK nie wy-
wołuje żadnych bezpośrednich skutków prawnych. Stanowi ono wyraz oceny działalno-
ści NIK dokonywanej przez Sejm, ale nie wiąże się z żadnymi dalszymi mechanizmami 
prawnymi22.

Nawet samo zapoznawanie się przez Sejm z dokumentami sprawozdawczymi (co 
dotyczy NBP, RPO, RPD, TK, SN i KRS) stanowi działanie, które należy postrzegać 
jako pochodną funkcji kontrolnej. Jawność posiedzeń Sejmu, na których informacje są 
prezentowane i omawiane (niezależnie od wskazania w niektórych ustawach ustrojowych 
obowiązków przedstawienia informacji także do wiadomości publicznej), ma ważkie 
znaczenie zarówno dla bezpośredniego realizowania przez Sejm omawianej funkcji, jak 
i dla szerokiej kontroli sprawowanej przez społeczeństwo. Spójne z taką interpretacją 
jest uznawanie składania przez RPO informacji Sejmowi za składową zasady powiąza-
nia RPO z Sejmem funkcjonującej równolegle z zasadą niezależności RPO od pozosta-
łych organów państwa23.

Podobnie wprowadzenie w 2007 r. obowiązku przedstawiania informacji z rocznej 
działalności przez KRS uzasadniane było koniecznością zwiększenia zakresu odpowie-
dzialności KRS za prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz koniecz-
nością zapewnienia możliwości cyklicznego zapoznawania się przez Sejm z działalnością 
KRS oraz z sygnalizowanymi problemami i potrzebami wymiaru sprawiedliwości24, co 
znów stanowi inne ujęcie działań mieszczących się w funkcji kontrolnej Sejmu.

 21 Por. T. Demendecki, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] J. Bodio, G. Borkowski, T. Demen-
decki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016, s. 306.
 22 Więcej na ten temat zob.: M. Berek, Pozycja ustrojowa NIK, [w:] E. Jarzęcka-Siwik (red.), Najwyż-
sza Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, Warszawa 2018, publikacja w pro-
cesie wydawniczym.
 23 T. Bichta, Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Ustrój organów 
ochrony prawnej, Lublin 2005, s. 360.
 24 M. Dębska, Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 32‒33 oraz 
przywoływane tam uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw, Sejm V kadencji, druk nr 713.
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5. Wnioski

Pomimo tego, że we wszystkich omawianych przypadkach obowiązek sprawozdaw-
czy spoczywa na organie konstytucyjnym, to źródło normatywne obowiązku jest zróżni-
cowane. W przypadku NIK i RPO wynika wprost z ustawy zasadniczej, w pozostałych 
z ustaw zwykłych. Może to świadczyć o zrealizowanym przez Sejm zamiarze stopniowe-
go poszerzenia zakresu obowiązków informacyjnych (sprawozdawczych), jakie wobec 
niego mają inne konstytucyjne organy państwa. Zjawiska tego nie można ocenić negatyw-
nie, choć świadczy albo o braku spójnej wizji ustrojodawcy przy kształtowaniu podmio-
towego zakresu tego obowiązku, albo o stopniowym odejściu przez Sejm uchwalający 
kolejne ustawy od wizji tegoż ustrojodawcy25.

Negatywnie należy ocenić brak konsekwencji w ustaleniu rodzaju składanego 
Sejmowi dokumentu (sprawozdanie czy informacja) wobec następczego rozstrzygnięcia, 
czy z dokumentem tym Sejm zapoznaje się, czy też dokument podlega rozpatrzeniu, 
a następnie przyjęciu (odrzuceniu)26. Do grupy dokumentów, z którymi Sejm zapoznaje 
się – poza informacjami RPO, RPD, TK, SN, KRS – należy sprawozdanie NBP, które 
ze względu na ustrojową pozycję NBP oraz fakt jedynie zapoznawania się z nim przez 
Sejm powinno być po prostu informacją27.

Zastrzeżenia budzi także fakt, że kompetencja Sejmu do przyjęcia (odrzucenia) 
sprawozdania NIK nie została umocowana w przepisach ustawowych. Wydaje się jednak, 
że istnienie tej kompetencji ma uzasadnienie w ustrojowej relacji wiążącej NIK z Sejmem 
oraz jest spójne z typem składanego Sejmowi dokumentu. W tym kontekście budzi wąt-
pliwości teza, zgodnie z którą obowiązek składania informacji przez RPO wskazuje na 
ograniczony charakter odpowiedzialności RPO wobec Sejmu, w porównaniu do sytuacji, 
gdy na danym organie ciąży obowiązek sprawozdawczy28. Wprawdzie NIK przedkłada 
Sejmowi sprawozdanie, ale pozycja ustrojowa NIK, w tym także brak skutków prawnych 
ewentualnego nieprzyjęcia przez Sejm sprawozdania NIK – przemawiają raczej na rzecz 
postrzegania „poziomu niezależności” NIK i RPO jako zbliżonych.

Konkludując, uznać należy, że instytucja przedkładania Sejmowi dokumentów 
sprawozdawczych przez konstytucyjne organy państwa powinna być postrzegana jako 

 25 Wątpliwości budzi natomiast teza, zgodnie z którą fakt składania przez konstytucyjny organ pań-
stwa (NIK, RPO) dokumentu sprawozdawczego Sejmowi nie ma charakteru ustrojowego, gdyż nawet nega-
tywna ocena takiego dokumentu nie pociąga żadnych bezpośrednich skutków dla tych organów, w odróż-
nieniu od sprawozdania KRRiT, którego odrzucenie może przesądzić o dalszych losach tego organu, co 
nadaje mu znaczenie ustrojowe – tak R. Chruściak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie poli-
tycznym i konstytucyjnym, Warszawa 2007, s. 346.
 26 Tę negatywną ocenę wzmacnia poszerzenie zakresu tej niespójności wynikające z wprowadzenia 
w Regulaminie Sejmu przepisu przewidującego rozpatrzenie, a następnie – zgodnie z wymogiem ustawo-
wym – przyjęcie albo odrzucenie i n f o r m a c j i  Rady Mediów Narodowych.
 27 Tak też P. Winczorek, Procedowanie w Sejmie nad informacjami Rzecznika Praw Dziecka, Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich oraz dokumentami przedkładanymi Sejmowi przez organy Narodowego Banku Pol-
skiego, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski (oprac.), Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, t. II, 
Warszawa 2010, s. 10.
 28 Tak M. Dybowski, uwaga 4 do art. 212, [w:] M. Safjan, M. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. 
Komentarz. Art. 87‒243, Warszawa 2016, s. 1448.
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spójna z podstawowymi zasadami ustroju ustanowionymi w Konstytucji. Analiza szcze-
gółowych rozwiązań prawnych wskazuje jednak na nich nieuzasadnione zróżnicowanie 
co do źródła regulacji oraz – co istotniejsze – na pewne niespójności w przyjętych nazwach 
dokumentów składanych przez poszczególne organy w kontekście sposobu późniejszego 
trybu procedowania tych dokumentów oraz istnienia bądź nie kompetencji Sejmu do 
przyjęcia (odrzucenia) dokumentu.
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Radca prawny, Wrocław

Ocena skutków regulacji jako narzędzie poprawy 
jakości stanowienia prawa w Polsce 

1. Wstęp

Zastrzeżenia do sprawności procesu legislacyjnego oraz jakości stanowionego 
w Rzeczpospolitej Polskiej prawa stanowią stały praktycznie element dyskursu publicz-
nego, niezależnie od aktualnie rządzącej opcji politycznej. Podobnie stałym kontra-
punktem owych zastrzeżeń jest brak prób wprowadzenia rozwiązań systemowych, 
mogących usunąć wskazywane deficyty. O ile kwestia sprawności tworzenia prawa 
pozostaje w przeważającej mierze w sferze woli politycznej rządzących, o tyle podjęcie 
i zrealizowanie spójnego zamysłu legislacyjnego mającego na celu wprowadzenie do 
polskiego systemu prawa konstytucyjnego mechanizmów zapewniających właściwą 
jakość prawodawstwa pozwoliłoby na stworzenie zakorzenionych systemowo gwaran-
cji zachowania elementarnych zasad regulujących proces legislacyjny, niepodatnych na 
zawirowania polityczne. Warunkiem powodzenia takiego przedsięwzięcia byłaby im-
plementacja potrzebnych rozwiązań na właściwym pułapie systemu źródeł prawa tak, 
aby uniemożliwić ich koniunkturalną eliminację bądź ominięcie.

Wśród instrumentów wspomagających jakość procesu legislacyjnego poczesne 
miejsce zajmuje ocena skutków regulacji (dalej OSR). Jest to jednakże narzędzie tyleż 
szeroko dyskutowane, co niedoceniane, a przez to stosowane fragmentarycznie, a także 
niewystarczająco uregulowane i dookreślone w obowiązującym systemie stanowienia 
polskiego prawa.

2. OSR w procesie stanowienia prawa – regulacja obowiązująca

Uznanie roli oceny skutków regulacji w procesie stanowienia prawa nie nastąpiło 
w sposób oczywisty. Można zaryzykować twierdzenie, że wprowadzenie OSR jako 
elementu tego procesu nastąpiło w sposób niejako wymuszony i nadal jest nie do końca 
akceptowane przez jego uczestników. Uprzedzając niejako konkluzje, można bowiem 
stwierdzić, że prawidłowo stosowana OSR może być elementem niewygodnym ze wzglę-
du na znaczny potencjał czynienia transparentnymi, jeśli nawet nie intencji, to na pewno 
rzeczywistych skutków projektowanych aktów prawnych. W tym upatrywałbym utrzy-
mującego się stanu niewystarczającego umocowania OSR w przepisach normujących 
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proces legislacyjny, czego skutkami są jej ograniczona obligatoryjność, schematyczność 
stosowania oraz znikomy wpływ na faktyczną decyzyjność ustawodawcy.

Dokonywanie oceny skutków działań prawotwórczych planowanych oraz podej-
mowanych już w toku procesu stanowienia prawa nie jest pomysłem całkowicie nowym. 
Odnajdujemy je na przykład – choć w nieco innym ujęciu ‒ już wśród założeń polityki 
prawa w ujęciu L. Petrażyckiego, według którego miała ona służyć m.in. „przewidywa-
niu następstw, jakich należy się spodziewać w razie wprowadzenia pewnych przepisów 
prawnych”1. Założenia te rozwijane były później na gruncie naukowym, ewoluując ku 
ujęciu interdyscyplinarnemu z udziałem socjologii, psychologii czy prakseologii, i choć 
pretendowały do bycia dyscypliną praktyczną2, to nie prowadziły jeszcze do wykształ-
cenia i zastosowania mechanizmów zbliżonych do dzisiejszych OSR. Nie znaczy to 
jednak, że w doktrynie nie pojawiały się próby postulowania co najmniej racjonalnego 
oceniania możliwych skutków działalności prawotwórczej3, jednak były one ujmowane 
przede wszystkim z punktu widzenia monitorowania realizacji politycznych skutków 
działalności prawodawczej.

W nowoczesnym podejściu do OSR jako narzędzia usprawniającego prawotwórczą 
działalność uprawnionych do tego organów – a jednocześnie instrument monitorowania 
ich racjonalnego podejścia do aktywności normodawczej ‒ możemy wyróżnić elementy 
nowe, wypracowane w międzynarodowym dyskursie dotyczącym warunków prawidło-
wej legislacji4. Należą do nich w szczególności:

 – rozszerzenie zakresu oceny poprzez położenie nacisku na elementy ekonomicz-
ne i skutki społeczne, w tym koszty wprowadzania obowiązków informacyjnych 
oraz mierzalne obciążenia czasowe i finansowe,

 – dążenie do systemowego podejścia do oceny oraz
 – dostrzeżenie i wyartykułowanie potrzeby jej wpisania w reguły procesu legi-

slacyjnego.
Obecnie, pomimo że potrzeba stosowania OSR jako narzędzia umożliwiającego 

prawidłowe projektowanie, uchwalanie oraz monitorowanie aktów prawnych jest zasad-
niczo powszechnie akceptowana, w Polsce nadal nie udało się zagwarantować powszech-
ności jej stosowania oraz zapewnić rzeczywistego wpływu na kształt legislacji. Skutkiem 
tych problemów jest niewystarczający stopień jej zintegrowania w systemie źródeł prawa, 
rozproszenie regulacji oraz – patrząc pod kątem uczestników, a szczególnie podmiotów 
uprawnionych do inicjowania procesu legislacyjnego ‒ wybiórczość jej obowiązywania.

Najwyższej rangi aktem prawnym, w którym umocowana jest ocena skutków re-
gulacji, jest uchwała Rady Ministrów. Reguluje ona OSR jako dokument przedstawiający 

 1 L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa i moralności, Warszawa 1959, s. 11.
 2 Por. M. Borucka-Arctowa, O społecznym działaniu prawa, Warszawa 1967.
 3 Por. H. Rot, Elementy teorii prawa, Wrocław 1988, s. 266 i n.
 4 Por. OECD Reviews of Regulatory Reform. Germany 2004. Consolidating Economic and Social 
Renewal, Paris 2004, s. 80 i n. (tam także strona dotycząca lepszego stanowienia prawa (Better lawmaking) 
wraz z linkami do tematów pokrewnych).
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wyniki przeprowadzonej oceny wpływu, rozumianej jako „proces analityczny wspoma-
gający podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązań regulacyjnych”5.

Obowiązująca Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów6 w § 24 ust. 3 nakłada na organ wnioskujący obowią-
zek dokonania przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem „projektu aktu normatyw-
nego” oraz projektu założeń projektu ustawy oceny przewidywanych skutków 
społeczno-gospodarczych. Oceny należy dokonać zgodnie z wytycznymi w zakresie jej 
dokonywania, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. 
Zakres dokonywania oceny ustala się w zależności od rodzaju dokumentu oraz przed-
miotu i zasięgu oddziaływania projektowanych regulacji. „Projektem aktu normatyw-
nego” jest przy tym projekt dokumentu rządowego w rozumieniu § 19 ust. 1 uchwały, 
a zatem ustawy, aktu normatywnego Rady Ministrów, rozporządzenia Rady Ministrów 
lub Ministra, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, założeń projektu ustawy oraz inne-
go dokumentu, w szczególności strategii, programu, sprawozdania, informacji, stanowi-
ska rządu do pozarządowego projektu ustawy lub innego stanowiska, przewidzianego 
w obowiązujących przepisach, zleconego przez Radę Ministrów lub prezesa Rady Mi-
nistrów albo przygotowywanego za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów.

W wypadku prac nad opracowaniem projektu założeń projektu ustawy, projektu 
ustawy lub projektu rozporządzenia ich rozpoczęcie poprzedza się złożeniem wniosku 
o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych. Od dokonanej 
w czerwcu 2016 r. zmiany Regulaminu pracy Rady Ministrów7 istnieje wymóg dołączenia 
do wniosku wyników oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. Jed-
nocześnie zgodnie z § 28 uchwały OSR powinna stanowić odrębną część uzasadnienia 
projektu aktu normatywnego oraz odrębną część projektu założeń projektu ustawy. Ob-
ligatoryjna treść oceny obejmuje w szczególności wskazanie podmiotów, na które oddzia-
łuje projektowany akt normatywny wraz z przedstawieniem wyników analizy wpływu 
na te podmioty projektowanego aktu normatywnego, informacje o konsultacjach prze-
prowadzonych przed opracowaniem projektu, a także o zakresie konsultacji publicznych 
i opiniowania projektu, w tym o obowiązku zasięgnięcia opinii wynikającym z przepisów 
odrębnych, przedstawienie wpływu projektowanego aktu normatywnego na istotne ob-
szary oddziaływania, w szczególności na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, rynek pracy, konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. Ponadto OSR 
powinna wskazywać źródła finansowania oraz wskazanie źródeł danych i przyjętych do 
obliczeń założeń. Jeśli OSR sporządzana jest dla projektu założeń projektu ustawy oraz 
projektu ustawy ma zawierać także zidentyfikowanie rozwiązywanego problemu, okre-
ślenie celu i istoty interwencji oraz porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych 

 5 Por. https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/ocena-wplywu/4156,Ocena-wplywu-w-rzadowym 
-procesie-legislacyjnym.html [dostęp 25.02.2018].
 6 T.j. M.P. z 27.10.2016 r., poz. 1006 z późn. zm.
 7 Przez uchwałę nr 62 Rady Ministrów z 1 czerwca 2016 r. (M.P. poz. 494), która weszła w życie 
22 czerwca 2016 r.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/ocena-wplywu/4156,Ocena-wplywu-w-rzadowym-procesie-legislacyjnym.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/ocena-wplywu/4156,Ocena-wplywu-w-rzadowym-procesie-legislacyjnym.html
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krajach. Jeśli projekt nie jest przedmiotem konsultacji publicznych, w OSR należy wska-
zać przyczyny, dla których z nich zrezygnowano.

Istotną wadą tej regulacji jest nie tylko jej zamieszczenie w akcie prawnym sto-
sunkowo niskiego rzędu. Mimo pozornej szczegółowości pomija ona całkowicie na po-
ziomie legislacyjnym jakiekolwiek wytyczne merytoryczne co do zakresu sporządzania 
OSR, chociażby w postaci nawet ogólnych odwołań do metodologicznej adekwatności 
do przedmiotu regulacji, przyjętych standardów ocen ekonomicznych itp. W tej sytuacji 
rola wyznaczanego w Uchwale koordynatora OSR i jego kompetencji ocennych co do 
samej oceny jest wobec braku standardu odniesienia czysto iluzoryczna. W miejsce 
rzetelnej oceny obowiązująca regulacja OSR stwarza więc jedynie pozory prowadzenia 
rzetelnej oceny ex ante prawdopodobnych skutków wdrożenia projektowanego aktu 
prawnego.

Powyższej oceny nie zmienia wydanie – w wykonaniu dyspozycji § 24 ust. 3 
uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów – dokumentu pod nazwą „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu 
i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”. Wytyczne, przy-
gotowane przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów, zastępują – a merytorycznie integrują ‒ wcześniej wydane podobne doku-
menty, m.in. obowiązujące od 2006 r. „Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR)”. 
Wymogi i zasady przygotowywania i sporządzania OSR umieszczają one z jednej stro-
ny w kontekście kompleksowej prezentacji metodologii przygotowania oceny wpływu, 
zestawiając je jednocześnie z konsultacjami i weryfikacją funkcjonowania aktu prawne-
go jako elementem tejże oceny. Zabieg ten należy uznać za prawidłowy, sytuuje bowiem 
poprzednio wyodrębnioną OSR w szerszym ujęciu wszystkich elementów wspomagają-
cych informacyjnie proces legislacyjny – niestety, co wyrażono w wytycznych expressis 
verbis, jedynie rządowy.

3. Ocena OSR jako narzędzia mającego wspomagać proces 
stanowienia prawa

Funkcjonujący w Polsce model oceny wpływu – a w jej ramach oceny skutków 
regulacji – ma, jak już wspomniano, charakter fragmentaryczny i wybiórczy. Jego naj-
istotniejszą bodaj wadą jest zatem brak regulacji systemowej i kompleksowej. Jednak za 
nie mniej istotny niedostatek tego modelu obserwacja praktyki jego stosowania każe 
uznać umiejscowienie jego regulacji w akcie prawnym niskiego rzędu i brak umocowa-
nia w normach jeśli nie rangi konstytucyjnej, to chociaż ustawowej. W połączeniu z po-
wiązaniem OSR jedynie z rządowym procesem legislacyjnym oraz niezawarciem w Re-
gulaminie pracy Rady Ministrów przepisów wiążących obligatoryjny minimalny zakres 
merytoryczny OSR z charakterem przedmiotu regulacji, przy jednoczesnym dopuszcze-
niu dowolności co do uszczegółowienia reguł opracowania oceny ‒ otrzymujemy narzę-
dzie niedostatecznie skuteczne, stosowane rutynowo, nierealizujące swojego założonego 
zadania.
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Lektura OSR towarzyszących projektom aktów normatywnych nie pozostawia 
złudzeń co do ich charakteru. Często są to opracowania standardowe – by nie określić 
ich jako rutynowe, zawierające jedynie minimum elementów formalnych ‒ nieodnoszą-
ce się do istotny projektowanej regulacji. Taka praktyka może wynikać z wielu przyczyn, 
do których z pewnością należą inflacja prawa, powodująca praktyczne trudności w spo-
rządzeniu pogłębionych analiz, oraz brak specjalistów łączących kompetencje prawne, 
ekonomiczne oraz związane z każdorazowym branżowym przedmiotem regulacji, któ-
rzy byliby w stanie wszechstronnie odnieść się do możliwych skutków opiniowanych 
rozwiązań prawnych. Nie zmienia to jednak podstawowej oceny, że prawidłowa OSR 
powinna być narzędziem interdyscyplinarnym i może spełniać swoją rolę tylko wówczas, 
gdy w sposób syntetyczny, lecz jednocześnie kompleksowy będzie dostarczała podmio-
tom zaangażowanym w stanowienie prawa potrzebnych informacji. Istotnymi elemen-
tami OSR są kwestie ekonomiczne, w tym oddziaływanie na przedsiębiorczość – ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP ‒ społeczne, uwarunkowania instytucjonal-
ne itd., których ocena powinna prowadzić do racjonalizacji samego celu stanowienia 
nowego czy zmieniania istniejącego prawa. Dlatego OSR powinna być obligatoryjna, 
systemowo włączona w system stanowienia prawa na każdym etapie jego funkcjonowa-
nia, obejmować całość działalności legislacyjnej oraz być ściśle skorelowana z oceną ex 
post funkcjonowania aktu prawnego. Obecnie funkcjonująca regulacja oraz praktyka 
OSR tych warunków nie spełnia.

Wydaje się, że istotnym brakującym ogniwem także aktualnego modelu OSR jest 
brak podmiotu, którego zadaniem byłoby weryfikowanie prawidłowości OSR, wyposa-
żonego w kompetencje żądania jej zmiany czy uzupełnienia. Roli tej nie spełniają mecha-
nizmy zajmowania stanowisk wpisane w Regulamin pracy Rady Ministrów. Realizacja 
tak postawionego zadania wymaga bowiem kompetencji bardziej interdyscyplinarnych 
niż zwykle posiadane przez organ wnioskujący czy koordynatora OSR.

Interesująca koncepcja rozwiązania podobnego problemu w celu zapewnienia 
właściwej, wysokiej jakości OSR została zrealizowana w Republice Federalnej Niemiec 
w toku realizacji programu „Ograniczanie biurokracji i lepsze stanowienie prawa”. We 
wrześniu 2006 r. została powołana Narodowa Rada Kontroli Norm (Nationaler Normen-
kotrollrat)8. Zadaniem Rady, która jest gremium niezależnym i autonomicznym, jest 
kontrolowanie prawidłowości i adekwatności metodologicznej ocen skutków regulacji 
prezentowanych w związku z projektami ustaw i rozporządzeń. Celem działalności Rady 
jest przy tym nie tylko merytoryczna kontrola prawidłowości sporządzenia OSR i pre-
zentacji skutków finansowych, gospodarczych i społecznych, lecz także dbanie o zrów-
noważone ograniczanie finansowych i biurokratycznych obciążeń obywateli, gospodar-
ki i administracji wskutek planowanych regulacji prawnych. Tak rozumiane zadania 
szczegółowe organu stanowią realizację jego ustawowego mandatu, którym jest wspie-
ranie rządu federalnego w realizacji działań w zakresie ograniczania biurokracji i lep-
szego stanowienia prawa. Istotną gwarancją możliwości faktycznego wykonywania tych 

 8 Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates z 14.08.2006 r., BGBl, Nr I, s. 1866, 
zm. ust. z 16.03.2011 r, BGBl, Nr I, s. 420.
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zadań jest pozycja ustrojowa Rady. Wśród jej najistotniejszych elementów należy wy-
różnić:

 – niezależność i związanie wyłącznie przepisami ustawy,
 – powoływanie przez Prezydenta Federalnego na wniosek kanclerza przedstawia-

ny w porozumieniu z rządem federalnym,
 – pięcioletnią kadencję,
 – ścisłą zasadę incompatibilitas w stosunku do instytucji federalnych i krajowych, 

zarówno prawodawczych, jak i wykonawczych, niezależnie od prawnej podsta-
wy ewentualnego powiązania, obowiązującą także na rok przed powołaniem 
w skład Rady i dopuszczającą jedynie wyjątek dla pracy dydaktycznej na uczel-
niach wyższych.

Pod względem merytorycznym członkowie Narodowej Rady Kontroli Norm (da-
lej NRKN) muszą wykazać się doświadczeniem w zakresie legislacji oraz wiedzą w spra-
wach gospodarczych.

Jakkolwiek pod względem strukturalnym NRKN jest powiązana z Urzędem Kanc-
lerskim i rządem federalnym – między innymi poprzez wspomnianą już kompetencję 
kanclerza do wskazywania Prezydentowi kandydatów do Rady, ale także wyznaczanie 
jego przewodniczącego oraz sprawowanie nadzoru formalnego przez szefa Urzędu Kanc-
lerskiego – to jej pozycja prawna oraz posadowienie w ramach wykształconej kultury 
prawnej i konstytucyjnej gwarantują jej bardzo silną pozycję. Pozwala ona na swobodne 
wykonywanie kompetencji kontrolno-ocennych wobec projektów ministerialnych przed 
ich przedłożeniem gabinetowi, rządowych projektów ustaw, a na wniosek także inicjatyw 
wyższej izby parlamentu (Bundesrat) oraz frakcji i posłów jego izby niższej (Bundestag), 
jak również projektów opracowywanych w związku z przygotowywaniem regulacji 
unijnych. Stanowiska Rady są dołączane do projektów aktów prawnych wnoszonych do 
Bundestagu względnie przedkładanych Bundesratowi.

Ocenie NRKN podlega przede wszystkim prawidłowość dokonania oceny skutków 
projektowanej regulacji. Zakres oceny jest uregulowany na poziomie ustawy i obejmuje 
cały mierzalny nakład czasu oraz koszty, które zostałyby spowodowane przez przestrze-
ganie przepisu ustawowego przez obywateli, gospodarkę oraz administrację publiczną, 
a także koszty biurokratyczne, rozumiane jako nakłady obciążające osoby fizyczne 
i prawne wskutek nałożenia obowiązków informacyjnych. Regułą jest stosowanie przy 
dokonywaniu oceny w tym zakresie Standardowego Modelu Kosztowego (Standard Cost 
Model) jako zobiektywizowanego mechanizmu szacowania obciążeń administracyjnych 
gospodarki. Użyteczność tego modelu potwierdza nie tylko powszechność jego stoso-
wania w Unii Europejskiej, lecz także rozważania uzasadniające jego uzupełniające 
stosowanie na poziomie regulacji związkowych oraz kantonalnych Konfederacji Szwaj-
carskiej9 – co jest o tyle istotne, że kraj ten ma wykształcone metody oceny skutków 
regulacji zarówno w formie odpowiadającej OSR (Regulierungsfolgenabschätzung, RFA), 
jak i badań zgodności MŚP oraz Forum MŚP, umożliwiającego zgłaszanie pożądanych 

 9 Por. J. Slodowicz, P. Zenhaeusern, Verwendungsmöglichkeiten des Standardkostenmodells: Eine Ana-
lyse des schweizerischen Kontexts; https://dievolkswirtschaft.ch/de/2007/09/slodowicz/ [dostęp 28.02.2018].

https://dievolkswirtschaft.ch/de/2007/09/slodowicz/
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zakresów oceny (badania). Wydaje się, że zaczerpnięcie z tego wzorca może korzystnie 
wpłynąć na jakość i użyteczność OSR w polskim systemie stanowienia prawa.

4. OSR w procesie stanowienia prawa – postulaty de lege ferenda

Wskazane dotychczas elementy natury OSR w polskim systemie stanowienia 
prawa oraz praktyki ich stosowania skłaniają ku podjęciu próby sformułowania postula-
tów de lege ferenda, zmierzających do wzmocnienia roli tego narzędzia – przede wszyst-
kim w dążeniu do poprawy jakości nowych aktów prawnych.

Podstawowych przesłanek w tym zakresie dostarcza obserwacja deficytów polskiej 
praktyki legislacyjnej i jej konfrontacja z odnośnym dorobkiem OECD oraz Unii Euro-
pejskiej w zakresie agendy lepszego stanowienia prawa, a także odpowiednimi prakty-
kami innych krajów Unii Europejskiej. Pewne wskazówki w tym zakresie, bazujące na 
polskich doświadczeniach ponad 20 lat transformacji ustrojowej – najpierw obejmującej 
budowę demokratycznego państwa prawa i gospodarki rynkowej, a następnie przygoto-
wanie i integrację w ramach Unii Europejskiej ‒ odnajdujemy w opublikowanej przez 
Kancelarię Prezydenta RP w 2013 r. „Zielonej Księdze – Systemie Stanowienia Prawa 
w Polsce”10, będącej syntezą kilkuletnich prac zespołu ekspertów działającego w ramach 
programu Forum Debaty Publicznej – Sprawne i Służebne Państwo. Wydaje się, że 
przynajmniej niektóre refleksje sformułowane przez zespół mogłyby stać się elementami 
inicjatywy legislacyjnej, mającej położyć fundament pod regulację stwarzającą warun-
ki do zdecydowanej poprawy jakości stanowionego w Polsce prawa.

Uwzględniając wskazane wyżej punkty odniesienia, można sformułować nastę-
pujące propozycje de lege ferenda:

‒ Powszechność stosowania OSR
Uznając OSR za istotny element procesu stanowienia prawa – a prawidłowo przy-

gotowaną i aktualizowaną na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego ocenę za 
skuteczny instrument poprawy jakości jego efektów – należy postulować rozciągnięcie 
wymogu stosowania OSR na wszystkie inicjatywy ustawodawcze, niezależnie od pod-
miotu je inicjującego. Oznaczałoby to przede wszystkim zestandaryzowanie wymogów 
wstępnych procedowania inicjatyw ustawodawczych w parlamencie. Konsultacje spo-
łeczne oraz OSR stałyby się formalnymi warunkami podstawowymi przyjęcia i proce-
dowania każdego projektu ustawy, także tego zgłaszanego przez Prezydenta RP, w trybie 
senackim, poselskim oraz inicjatyw obywatelskich. Pozwoliłoby to wyeliminować prak-
tykę „omijania” rządowej ścieżki legislacyjnej w celu uproszczenia postępowania, a jed-
nocześnie zagwarantowałoby jednolity, wysoki poziom informacji o skutkach każdej 
wnioskowanej i projektowanej regulacji, niezależnie od jej inicjatora.

 10 „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2013, nr 30 (System stanowienia prawa w Polsce – Zielona 
Księga).
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‒ Obowiązek aktualizacji
Istotnym brakiem funkcjonującego modelu oceny wpływu i formułowania OSR 

jest brak wymogu jej aktualizacji na poszczególnych etapach procesu stanowienia prawa. 
Tymczasem nawet najbardziej koherentny i prawidłowo uzasadniony oraz oceniony 
w zakresie wywoływanych skutków projekt aktu prawnego podlega z reguły zmianom 
w toku prac legislacyjnych. Wprowadzane poprawki niejednokrotnie powodują znaczą-
cą zmianę pierwotnie zakładanego zakresu – a co za tym idzie – skutków regulacji. 
Wprowadzenie obowiązku bieżącej aktualizacji OSR w toku prac legislacyjnych stano-
wiłoby gwarancję posiadania przez ustawodawcę pełnej informacji o skutkach procedo-
wanej regulacji na każdym etapie prac, włącznie z ostateczną treścią aktu prawnego 
przyjmowaną w trzecim czytaniu.

‒ Wprowadzenie „dysponenta projektu ustawy”
Z przyczyn tożsamych z opisanymi w punkcie poprzedzającym celowe wydaje się 

rozważenie wprowadzenia instytucji „dysponenta projektu ustawy”. Właściwym środkiem 
realizacji tej propozycji mogłoby być wyposażenie podmiotu występującego z inicjaty-
wą ustawodawczą w uprawnienie do jego wycofania na każdym etapie postępowania 
(a nie, jak do tej pory, do zakończenia drugiego czytania) w szczególności ze względu 
na zmienione wskutek modyfikacji pierwotnego projektu aktu prawnego prawdopodob-
ne skutki jego wprowadzenia. Dalej idącym rozwiązaniem mogłoby być rozszerzenie 
postulowanej reguły także na procedowanie ustawy w senacie.

‒ Sposób uregulowania
Za całkowicie niewystarczający i niewłaściwy należy uznać stan, w którym regu-

lacja procesu stanowienia prawa ma nie tylko charakter wybiórczy, ale przede wszystkim 
jej poszczególne elementy normujące rozsiane są w różnych aktach prawnych i to niż-
szego rzędu. Taki sposób regulacji, opierający się na punktowo wprowadzanych regułach 
częściowo nawet zbliżających się do „prawa powielaczowego” („wytyczne”), jest niewła-
ściwy i nieadekwatny wobec pożądanego skutku.

Unormowanie zasad stanowienia prawa samo powinno spełniać wymogi prawi-
dłowej legislacji, począwszy od jego umiejscowienia w systemie aktów prawnych. Sko-
ro zadaniem takiego unormowania ma być narzucenie uczestnikom procesu legislacyj-
nego wiążących reguł, powinno ono być zakorzenione w przepisach rangi konstytucyjnej. 
Respektując specyfikę aktu prawnego najwyższej rangi, jakim jest konstytucja, który 
nie powinien zawierać norm nadmiernie szczegółowych, a dodatkowo mając na względzie 
charakter i treść Konstytucji RP, która ‒ z uzasadnionych powodów historyczno-ustro-
jowych ‒ już w oryginalnym brzmieniu jest stosunkowo obszerna, wypada opowiedzieć 
się za formułą stosunkowo ogólną, jednak przynajmniej wymieniającą minimum ele-
mentów koniecznych i zawierającą obligatoryjną delegację do szczegółowego uregulo-
wania ich w ustawie ustrojowej. Obligatoryjność koniecznej delegacji natomiast – uwzględ-
niając doświadczenia interpretacyjne konstytucji z ostatnich lat – powinna poprzez 
swoje precyzyjne i jednoznaczne sformułowanie na poziomie ustawy zasadniczej 
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zagwarantować nieusuwalną konieczność wiernego przełożenia klauzuli generalnej na 
normy szczegółowe.

Uwzględniając wskazane ograniczenia, należy opowiedzieć się za wprowadzeniem 
do treści Konstytucji RP co najmniej norm dotyczących:

 – obowiązku przedstawiania oceny skutków i kosztów uchwalenia ustawy oraz 
pozostałych elementów oceny wpływu,

 – wprowadzenia przesłanki niekonstytucyjności aktu normatywnego wskutek 
naruszenia obowiązku przeprowadzania jego konsultacji lub wadliwość OSR, 
w tym także jako przesłanki kontroli prewencyjnej przez Trybunał Konstytu-
cyjny na wniosek Prezydenta RP.

Należy natomiast postulować uregulowanie w ustawach:
 – zasad i procedur dokonywania oceny wpływu, w tym OSR, z określeniem 

standardów ich przygotowania merytorycznego oraz adekwatności do przed-
miotu regulacji,

 – powołania i uregulowania pozycji ustrojowej, kompetencji i sposobu działania 
organu centralnego uprawnionego do weryfikowania i kwestionowania jakości 
i prawidłowości sporządzania OSR, uprawnionego do wstrzymywania procesu 
legislacyjnego w wypadku stwierdzenia naruszenia zasad sporządzania bądź 
nieadekwatności OSR do przedmiotu regulacji.

Wprowadzenie postulowanych zmian skutkowałoby poprawą jakości stanowione-
go prawa wskutek zwiększenia świadomości ustawodawcy co do skutków procedowanych 
regulacji. Korelacja proponowanych rozwiązań z działaniami mającymi na celu zwięk-
szenie stopnia partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa przyczyniłaby 
się dodatkowo do zwiększenia społecznej akceptacji aktywności legislacyjnej. Obydwa 
zakresy mają istotne znaczenie dla kształtowania odpowiedniej kultury prawnej, zwłasz-
cza po okresie nasilonego deprecjonowania władzy ustawodawczej wskutek inflacji 
aktów prawnych oraz publicznego naruszania powszechnie przyjętych zasad prawidłowej 
legislacji.
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Kilka uwag dotyczących współczesnych  
wyborów i demokracji przedstawicielskiej 

1. Wprowadzenie

Współczesny ustrój demokratyczny sięga swymi początkami starożytnych Aten, 
gdzie stworzono podwaliny współczesnej demokracji opartej na zasadzie równości oraz 
udziale wszystkich obywateli w sprawowaniu władzy. Niemniej jednak ukształtowanie 
się współczesnego modelu ustroju demokratycznego przypada na okres oświecenia, 
w którym sformułowano postulaty dotyczące poszczególnych elementów tego systemu, 
zaliczając do nich teorię podziału władzy oraz upowszechnienie praw obywatelskich. 
Ideologia oświecenia stała się podstawą filozoficzną współczesnej demokracji. Ta zaś 
opiera się na systemie wyborczym, którego mechanizmy prowadzą do wyłonienia przed-
stawicieli całej społeczności, którzy w jej imieniu uprawnieni będą do sprawowania 
władzy publicznej (demokracja przedstawicielska). Jednym z kluczowych zagadnień 
współczesnej demokracji, decydującym o charakterze tego systemu, jest wyłonienie 
rządzących1.

Współczesna demokracja opiera się na demokracji reprezentacyjnej. Należy jed-
nak pamiętać, że XIX i XX w. to stopniowe rozszerzanie kręgu uprawnionych do wy-
bierania i bycia wybieranym. Obecne systemy wyborcze stanowiące podstawę współ-
czesnej demokracji opierają się na zasadzie powszechności. Pamiętać jednak trzeba, że 
o ile do połowy XX w. trwała walka o powszechność praw wyborczych, o tyle w XXI w. 
pojawił się problem związany z korzystaniem z tych praw. Spadająca w wielu krajach 
frekwencja wyborcza ma istotne znaczenie dla istnienia demokracji. Konsekwencją tego 
– jak się wydaje – może być oznaka delegitymizacji tego systemu. Absencja wyborcza 
powoduje bowiem słaby stopień akceptacji społeczeństwa dla osób sprawujących władzę 
publiczną. Powyższe może być również postrzegane jako oznaka kryzysu demokracji 
przedstawicielskiej, a tym samym kryzysu reprezentacji.

 1 Jakkolwiek kwestia ta nabrała znaczenia z chwilą powstania większych jednostek państwowych, 
gdzie wybór reprezentacji, a więc pośredniego sprawowania władzy przez zbyt licznych uprawnionych, 
pojawił się dopiero wraz z parlamentami stanowymi w średniowieczu.
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2. Istota demokracji

Koncepcję demokracji wyznaczają trzy zasady: zasada równości wszystkich oby-
wateli wobec prawa; zasada konstytucyjnie ujętych praw jednostki wobec państwa; za-
sada, że naród reprezentowany jest przez odpowiedni organ państwa.

Idea równości wywodzi się z tradycji demokracji antycznych, choć współczesną 
treść zyskała dopiero w okresie Rewolucji Francuskiej. Od tego też czasu zarysowywać 
zaczęły się trzy podstawowe wymiary tej idei, a mianowicie: równość obywateli w sy-
tuacji prawnej, równość w możliwości wpływania obywateli na proces sprawowania 
władzy politycznej, równość obywateli w sytuacji ekonomicznej oraz szansach jej po-
prawienia. Z tak ukształtowanej idei zrodziła się zasada równości, której istota wyraża 
się w trzech elementach: równości wobec prawa, równego traktowania wszystkich przez 
władze publiczne, zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym. W aspekcie równości wobec prawa zasada równości 
w tym samym stopniu oznacza zarówno równość wobec prawa (tzn. nakaz równego 
traktowania przez organy władzy publicznej w procesie stosowania prawa), jak i równość 
w prawie (tzn. nakaz uwzględniania zasady równości przy kształtowaniu treści obowią-
zującego prawa). W ujęciu ogólnym zasada ta oznacza nakaz jednakowego traktowania 
podmiotów i sytuacji podobnych (identycznych). Z drugiej strony stwierdzić można, że 
mieści się w niej założenie różnego traktowania podmiotów i sytuacji, które nie mają 
podobnego (identycznego) charakteru. Zasada równości odnosi się do sytuacji prawnej 
adresata, i nie kryje się w niej zakaz istnienia faktycznych (socjalno-ekonomicznych) 
nierówności w społeczeństwie. Niemniej, w pewnych sytuacjach prawo może stwarzać 
pewne przywileje dla grup o słabszej pozycji społecznej, co też czyni w celu wyrówna-
nia istniejących nierówności. Zasada równości nie ma przy tym charakteru bezwzględ-
nego. W pewnych więc sytuacjach pozwala na różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów 
podobnych. Zasada równości ma jednocześnie charakter uniwersalny. Odnosi się do 
wszelkich dziedzin funkcjonowania społeczeństwa i do wszelkich zróżnicowań wpro-
wadzanych przez prawo. Kierując się niniejszym oraz mając na uwadze regulacje polskie, 
wskazać należy, że obowiązująca konstytucja2 zasadę równości wyraża w art. 32 ust. 1, 
stanowiąc, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego trakto-
wania przez władze publiczne. Konstytucja dodatkowo uwypukla kilka szczególnych 
aspektów zasady równości. Po pierwsze, oddzielnie formułuje zasadę równości kobiet 
i mężczyzn3, określając w sposób nieco dokładniejszy jej istotę i charakter. Po drugie, 
wprowadza zasadę równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych4. 
Po trzecie, oddzielnie formułuje zasadę równości prawa wyborczego5.

Zaznaczyć należy, że konstytucje poszczególnych państw w różny sposób regulują 
prawa jednostki. Gdy jedne wyodrębniają normy ich dotyczące (np. ustawa zasadnicza RFN 

 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze 
zm. Dalej jako Konstytucja.
 3 Art. 33 Konstytucji.
 4 Art. 25 ust. 1 Konstytucji.
 5 Art. 96 ust. 2, art. 127 ust. 1 i art. 169 ust. 2 Konstytucji.
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z 1949 r.), inne tego nie czynią (np. konstytucja Szwajcarii z 1874 r.), a jeszcze inne w swoim 
tekście zawierają jedynie niektóre normy z tego zakresu, rozpraszając pozostałe w ustawach 
o randze konstytucyjnej (sytuacja taka jest np. w Austrii). Odnośnie do uregulowań polskich 
należy stwierdzić, że rozdział dotyczący praw i wolności człowieka i obywatela zajmuje 
eksponowane miejsce, co też podkreśla L. Garlicki6, podkreślając, że jego miejsce na-
stępuje zaraz po określeniu ogólnych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, a poprze-
dza regulacje organizacji i struktury aparatu państwowego. Jest to odejście od ujęcia 
tradycyjnego, które – zarówno w konstytucji z 1921 r., jak i w konstytucji 1952 r. – unor-
mowanie praw i wolności jednostki sytuowało na końcu tekstu ustawy zasadniczej. 
Zarazem jest to ujęcie typowe dla systematyki współczesnych konstytucji. Wysunięcie 
praw i wolności jednostki na czoło regulacji prawnych znajdujących się w akcie norma-
tywnym o najwyższej randze państwowej podkreśla rangę tych praw i wolności. Zna-
czenie tych regulacji podkreśla fakt, że zmiana przepisów prawnych zawartych w roz-
dziale II Konstytucji może odbyć się jedynie w wyniku przyjęcia ustawy o zmianie 
konstytucji w jednakowym brzmieniu przez Sejm i Senat RP. Dodatkowo w kwestii 
takiej zmiany na żądanie posłów, Senatu RP lub Prezydenta RP może zostać przepro-
wadzone referendum zatwierdzające7. Takie umiejscowienie przepisów o statusie jed-
nostki daje wyraz nowoczesnej aksjologii ustawy zasadniczej i stanowi istotną wska-
zówkę dla sposobu rozumienia i stosowania wszystkich jej przepisów8. Zawarte 
w Konstytucji regulacje w powiązaniu z postanowieniami jej preambuły podkreślają 
rangę należytego zagwarantowania jednostce jej wolności i praw, tworząc przy tym 
pewną całość nakazującą stosowanie „zasady przychylności”9, co oznacza, że zawsze 
domniemywać należy, iż najwłaściwsza konstytucyjnie jest taka wykładnia, która w moż-
liwie najszerszy sposób pozwoli realizować wolności i prawa jednostki. Odejście od tej 
zasady interpretacyjnej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy powyższe znajduje oparcie 
w wyraźnych postanowieniach konstytucyjnych. W przeciwnym razie zachowanie takie 
stanowi naruszenie Konstytucji.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że konstytucja tworzy bazę dla ustawodawstwa 
zwykłego. Ustawodawstwo musi opierać się na porządku konstytucyjnym – tzn. żadna nor-
ma ustawowa nie może być sprzeczna z konstytucją. Zasada ta ma szczególne znaczenie dla 
przestrzegania gwarantowanych konstytucyjnie praw jednostki. Z drugiej jednak strony 
z postanowień konstytucji nie można wyprowadzić jednoznacznie wniosków, co do zawar-
tości treściowej ustaw. Ustawodawcy przysługuje bowiem pewna swoboda w kształtowaniu 
polityki legislacyjnej. Nie można przy tym zapominać, że ustawodawca za politykę tę ponosi 
odpowiedzialność, która zazwyczaj przybiera formę odpowiedzialności politycznej. Swobo-
da ta nie ma przy tym charakteru absolutnego i jest ograniczona przez zawarte w konstytucji 
nakazy określonego zachowania się (np. określenie terminu wydania określonych ustaw).

 6 L. Garlicki, Rozdział II, teza nr 3, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, 
wyd. II [online]. https://sip-1lex-1pl-10000f4vk68db.han.uwm.edu.pl/#/commentary/587744239/541679 
[dostęp 08.02.2018].
 7 Art. 235 ust. 6 Konstytucji.
 8 L. Garlicki, op. cit. Teza nr 3.
 9 Tak ibidem.

https://sip-1lex-1pl-10000f4vk68db.han.uwm.edu.pl/#/commentary/587744239/541679 
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3. Wybory częścią składową systemu przedstawicielskiego

Demokracja opiera się na zasadzie partycypacji społeczeństwa (narodu) w two-
rzeniu państwa, wyrażonej głównie w postaci aktów prawodawczych uchwalanych przez 
ciało składające się z reprezentantów wyrażających wolę polityczną większości obywa-
teli (parlament). Wybrany więc w drodze wyborów powszechnych parlament wyraża 
stanowisko większości i tworzy wolę państwa. Demokracja ma zapewnić wolność i rów-
ność wszystkich obywateli przez to, że w tym samym stopniu każdy z nich uczestniczy 
w tworzeniu woli państwa. Zasada większości wyznacza najbardziej demokratyczną 
formę rozstrzygania sprzecznych interesów różnych grup społecznych. Istotne jest zatem 
to, aby uprawnieni do głosowania w jak największej liczbie uczestniczyli w akcie głoso-
wania, tylko wówczas bowiem reprezentacja odzwierciedla wolę większości. Jeśli de-
mokracja to rządy ludu rozumianego jak zbiór wolnych i równych jednostek, z których 
każda ma prawo podejmowania autonomicznych decyzji, to pogląd ten oznacza, że tylko 
jednogłośne decyzje mogą być dla społeczności wiążące.

Należy zaznaczyć, że w systemach demokratycznych wybory spełniają kilka 
istotnych funkcji. W pierwszej kolejności wymienić tu należy funkcję programowo-po-
lityczną, która polega na zapoznaniu społeczeństwa w toku kampanii wyborczej z pro-
gramem politycznym danej partii celem opowiedzenia się przez społeczeństwo w wy-
borach za danym programem, za konkretną wizją polityczną państwa przedstawioną 
przez tę partię. Wybory pełnią też funkcję informacyjną, która polega na tym, że podczas 
kampanii wyborczej pojawiają się kwestie, które nie są wyeksponowane w programie 
politycznym danej partii, a ubiegający się o mandat muszą wyborcom przedstawić swo-
ją koncepcję rozwiązania podniesionego w ten sposób zagadnienia. Wybory pełnią 
także funkcję integracyjną, polegającą na zespalaniu społeczeństwa w całość wokół tego 
konkretnego zdarzenia, które w sposób periodyczny pojawia się w życiu publicznym 
współczesnych społeczeństw obywatelskich. Jednocześnie wybory pełnią funkcję kon-
trolną. Powyższe oznacza, że wyborcy mogą rozliczyć swoich przedstawicieli i ich do-
konania jedynie podczas kolejnych wyborów. Przedstawiciele do parlamentu mają man-
dat wolny. Tym samym są reprezentantami całego narodu i nie wiążą ich instrukcje 
wyborcze. Społeczeństwo, dając więc w drodze wyborów legitymację do działania, 
traci, niejako na okres kadencji, możliwość realnego oddziaływania na reprezentanta. 
Jedyną formą rozliczenia przedstawiciela z wyborcami są kolejne wybory, w których 
udzielana jest mu aprobata albo dezaprobata za mijającą kadencję. Wybory stanowią też 
próbę legitymizacji władzy. Poprzez udział w wyborach akceptujemy porządek prawny 
i tym samym procedurę dojścia do władzy tych, którzy te wybory wygrywają. Niemniej 
zasadniczą rolą wyborów jest rzeczywiste wyłonienie władzy. Wybory są procesem, 
w którym społeczeństwo udziela upoważnienia reprezentantom do działania w ich imie-
niu. To właśnie w wyniku wyborów dokonujemy personalnej obsady danego organu.

Jak już zostało podkreślone, wybory stanowią filar demokracji, gdyż w drodze 
wyborów dajemy swego rodzaju pełnomocnictwo tym, którzy w naszym imieniu będą 
sprawować władzę. Wybieramy reprezentantów, przedstawicieli do sprawowania władzy 
w naszym imieniu (demokracja przedstawicielska). Z uwagi na fakt, iż ze względów 
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logistycznych i ekonomicznych zależni jesteśmy od demokracji przedstawicielskiej, 
powstaje pytanie, czy kryzys reprezentacji wiążący się z absencją wyborczą jest istotny 
w tym kontekście. Reprezentacja polityczna społeczeństwa jest podstawową instytucją 
systemu demokratycznego. Reprezentacja polityczna może mieć różny status (stanowią-
cy lub doradczy). Reprezentacja polityczna ma swoje miejsce w parlamencie. Wybory są 
więc częścią składową systemu przedstawicielskiego jako podstawowej formy sprawo-
wania władzy politycznej w państwie. W drodze głosowania następuje ukształtowanie 
składu organów przedstawicielskich i jednocześnie powierzenie reprezentantom manda-
tu. Akt wyboru jest procesem, w wyniku którego – co zostało już zasygnalizowane – 
dochodzi do wyłonienia składu organów przedstawicielskich. Niemniej jednak jego 
częścią składową jest sam akt głosowania i ściśle powiązana z nim zasada powszechno-
ści wyborów. Zasada ta rozstrzyga, jaki jest zasięg najważniejszego z praw politycznych 
obywateli w systemie rządów przedstawicielskich: prawa do wyłaniania składu organów 
władzy państwowej. Tym samym czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) stanowi 
konkretyzację prawa do uczestniczenia w rządzeniu państwem.

W systemie demokracji pośredniej prawo do udziału w kształtowaniu składu or-
ganów władzy jest główną formą wpływu ogółu obywateli na sprawy publiczne. O ile 
obecnie powszechność praw wyborczych w państwach demokratycznych została formal-
nie zrealizowana, to na uwagę zasługuje udział wyborców w akcie głosowania, a raczej 
jego brak i nasuwające się w związku z tym pytanie o to, czy należy poszukiwać kolejnych 
gwarancji zasady powszechności, czyli kolejnych udogodnień służących temu, aby jak 
największa liczba uprawnionych mogła skorzystać z prawa wybierania, czy powyższe 
determinuje poszukiwanie innych rozwiązań. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla 
państw budujących swoje demokracje, czego przykładem mogą być chociażby państwa, 
które wyszły spod oddziaływania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
a w których istotnym wyzwaniem stało się stworzenie wśród obywateli postawy goto-
wości do udziału w podstawowych procedurach niezbędnych dla funkcjonowania nowej 
rzeczywistości politycznej. Polskie doświadczenia także wskazują, że mimo odrodzenia 
na początku lat 90. XX wieku idei społeczeństwa obywatelskiego faktyczny stopień 
zaangażowania obywateli w sprawy publiczne nie jest satysfakcjonujący10. Podkreślenia 
wymaga również fakt, że raporty dotyczące poziomu frekwencji wyborczej odnotowują 
światową tendencję spadku partycypacji11. Należy podkreślić, że katalog gwarancji za-
sady powszechności w tym zakresie jest dość obszerny12. Mając to na myśli, wypada 
wspomnieć: dzień wolny od pracy, godziny otwarcia lokali wyborczych, obwody 

 10 B. Dolnicki, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
 11 Statystyki dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.idea.int/data-tools/question 
-view/521 [dostęp 10.02.2018].
 12 Szerzej: P. Uziębło, Prawne gwarancje zasady powszechności wyborów a wyzwania współczesno-
ści, [w:] A. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, Zie-
lona Góra 2015, s. 439-452; J. Zbieranek, Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym 
– gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?, [w:] 
A. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy..., s. 459-470; M. Zieliński, Racja 
bytu głosowania elektronicznego, [w:] A. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne pro-
blemy..., s. 471-482.

https://www.idea.int/data-tools/question-view/521
https://www.idea.int/data-tools/question-view/521
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głosowania (stałe i odrębne), możliwość głosowania w wyborach przez obywateli polskich 
przebywających poza granicami kraju, rejestr i spis wyborców, protest wyborczy, za-
świadczenie do głosowania w miejscu pobytu, czy korzystanie z alternatywnych metod 
głosowania, tj. głosowania korespondencyjnego, głosowania elektronicznego, głosowania 
przez pełnomocnika. Niemniej jednak i w tej kwestii pojawia się pytanie, czy stosowanie 
coraz to większej liczby gwarancji oraz zastosowanie coraz to nowszych technologii 
informacyjnych zwiększy uczestnictwo obywateli w procesach demokratycznych.

System przedstawicielski w jego obecnym kształcie nie zapewnia dobrego funk-
cjonowania demokracji. Wiele państw próbuje zapobiec spadającej frekwencji. Metod 
jest wiele13. W tym też kontekście w debacie publicznej pojawiły się koncepcje na temat 
nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz idea głosowania elektro-
nicznego. W związku z powyższym powstaje też pytanie, czy należy rozważyć wpro-
wadzenie prawnych regulacji nakazujących udział w wyborach, to jest normatywne 
uregulowanie przymusu wyborczego14. Przymus wyborczy wprowadzany jest przede 
wszystkim po to, aby przeciwdziałać absencji wyborczej. Tam gdzie idea przymusu 
wyborczego wprowadzona została do porządku prawnego, instytucja ta spełnia swoją 
rolę i jest skutecznym środkiem w zwiększaniu frekwencji wyborczej, innymi słowy 
w mobilizowaniu uprawnionych osób do czynnego udziału w wyborach.

Z niniejszym zapatrywaniem powstaje jednaka kolejne pytanie, czy samo zwięk-
szenie liczby osób biorących udział w wyborach jest tym, o co w rzeczywistości się 
rozchodzi. Należy bowiem pamiętać, że obniżenie standardów demokracji może dopro-
wadzić do jej upadku albo ‒ co gorsza ‒ do pozornego jej funkcjonowania. Czy w takim 
stanie rzeczy nie wypada uznać za J. Schumpeterem, że sam fakt przeprowadzenia 
wyborów należy uznać za wystarczający do wyróżnienia danego państwa jako demo-
kratycznego15 i wówczas stawiane wcześniej pytania stają się bezprzedmiotowe. Z drugiej 
natomiast strony, czy mimo wszystko nie należy zastanowić się w tym momencie nad 
prawnymi mechanizmami przyczyniającymi się do zwiększenia udziału uprawnionych 
do głosowania i próbować ingerować w mechanizmy wyborcze tak, aby udział reprezen-
tantów nie był reprezentacją mniejszości, a większości.

4. Podsumowanie

Kwestia partycypacji politycznej stała się jednym z kluczowych wymiarów kry-
zysu współczesnej demokracji. Spadająca frekwencja wyborcza, co było zasygnalizowa-
ne, jest dla demokracji groźna, gdyż może zaowocować wzrostem popularności ruchów 
antydemokratycznych. Malejąca frekwencja wyborcza w każdych wyborach sprawia, że 

 13 Zob. M. Giżyńska, Niska frekwencja wyborcza a przymus wyborczy. Skuteczność i adekwatność, 
[w:] A. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy..., s. 129-135.
 14 Przymus wyborczy jest instytucją, w której wyborcy są zobowiązani do głosowania lub uczestnicze-
nia w wyborach. Jeżeli uprawniony do głosowania nie uczestniczy w nich zostaje to usankcjonowane, 
o czym stanowią normy prawne. Szerzej: P. Kuczma, Przymus wyborczy, [w:] A. Banaszak, A. Bisztyga, 
A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy..., s. 243-251; M. Giżyńska, op. cit., s. 131-132.
 15 J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, s. 312.
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społeczeństwo staje przed koniecznością zmiany interpretacji roli państwa, uświadomie-
nia sobie własnej roli w życiu społecznym i publicznym. Zaistniała sytuacja wymusza 
zmianę zachowań, poglądów i postaw.
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Kilka uwag o „nowych” instrumentach 
partycypacji mieszkańców  

na poziomie samorządowym 

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych1, mająca na celu nowelizację kodeksu wyborczego, przede wszystkim 
w sposób zapewniający korzyści polityczne większości parlamentarnej, wprowadziła też 
kilka istotnych zmian w obrębie ustaw ustrojowych regulujących funkcjonowanie samo-
rządu terytorialnego na wszystkich szczeblach. Przedmiotem niniejszego opracowania jest 
dokonanie analizy wspomnianych zmian, a także oceny, w jaki sposób mogą one wpłynąć 
na poprawę funkcjonowania mechanizmów partycypacji na poziomie lokalnym oraz re-
gionalnym. Analiza ta będzie dokonywana nie tylko z perspektywy kształtu wspomnianych 
instrumentów, lecz również z perspektywy politycznych praw jednostki, natomiast nie 
będziemy odnosić się ani do istoty poszczególnych instytucji, ani też ich charakteru.

Wskazana powyżej ustawa uregulowała przede wszystkim dwie instytucje party-
cypacji, które zresztą w prawie samorządowym funkcjonują już od dłuższego czasu, 
jednakże dotychczas nie miały jednoznacznych podstaw ustawowych. Chodzi tu przede 
wszystkim o inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców oraz o budżet obywatelski. Celo-
wość wprowadzenia tych instytucji do ustaw ustrojowych w takiej formie można uznać 
za dyskusyjną2, tym bardziej że np. centralne regulowanie budżetu obywatelskiego 
w państwach demokratycznych jest wyjątkowo rzadkie3. Z jednej bowiem strony brak 
takiej regulacji powodował problemy praktyczne, czego najlepszym przykładem były 
przypadki, w których sądy administracyjne uznawały, że ów brak przesądza o niemoż-
liwości wprowadzenia prawa inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców do statutów 

 1 Dz. U. z 2018 r., poz. 140.
 2 Por. S. Bułajewski, Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce – 
stan obecny i perspektywy zmian, [w:] W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Konstytu-
cyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie‒- dobre prakty-
ki, Rzeszów ‒ Przemyśl 2013, s. 95; M. Rachwał, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Polsce 
w świetle prawa – wybrane zagadnienia, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1, s. 31.
 3 Zob. A. Rytel-Warzocha, Budżet obywatelski, „Disputatio” 2013, t. XV, s. 68.
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jednostek samorządowych4, a także opór części organów samorządowych do dzielenia 
się władzą z mieszkańcami, czego wyrazem może być niewprowadzenie takich mecha-
nizmów w statucie lub też obwarowanie ich daleko idącymi ograniczeniami materialny-
mi i formalnymi. Z drugiej jednak strony obecna praktyka działania sądów administra-
cyjnych nie może być uznana za blokującą wykorzystywanie tych mechanizmów 
partycypacyjnych, gdyż istnieje powszechna akceptacja dla uznania prawnej możliwości 
ich wprowadzenia. Ponadto też wprowadzenie rozwiązań ustawowych wpływa na ogra-
niczenie swobody samorządów w dostosowaniu kształtu takich narzędzi do specyfiki 
danej jednostki samorządu terytorialnego, co niewątpliwie stanowi daleko idącą inge-
rencję w sferę samodzielności organizacyjnej samorządu, a tym samym jest wyrazem 
postępującego procesu centralizacji władzy w Polsce. Dlatego też przyjęte rozwiązania 
powinny jedynie przewidywać możliwość wprowadzenia mechanizmów partycypacyj-
nych do porządków statutowych, pozostawiając jednostkom samorządowym możliwość 
ukształtowania ich w sposób odpowiadający potrzebom lokalnym czy regionalnym 
i pozwalając im na reagowanie w obliczu pojawiających się problemów5.

Patrząc na kształt przyjętych regulacji ustawowych, owa ramowość jest zauwa-
żalna, co dotyczy zarówno budżetu obywatelskiego, jak i inicjatywy uchwałodawczej 
mieszkańców. Minimalizuje to – choć nie wyklucza – wspomniane ryzyko, że ustawo-
dawca będzie nadmiernie ograniczał swobodę władz lokalnych do ustalenia kształtu tych 
instytucji poprzez nadmierną ich uniformizację. W obu tych przypadkach, w upoważ-
nieniu ustawowym dla organów stanowiących poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego, zawarte zostały bardzo szerokie ramy przedmiotowe do samodzielnego 
ukształtowania takich narządzi. Nie zmienia to faktu, że niekiedy ramy te mogą być zbyt 
sztywne, komplikujące sprawną realizację zadań przez samorząd, szczególnie w sferze 
liczby podpisów wymaganych dla wprowadzania poszczególnych projektów, a także 
narzuceniem niektórych elementów nadających im określony prawnie kształt.

2. Pierwszym ze wspomnianych mechanizmów partycypacyjnych jest budżet 
obywatelski. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że jest on szczególną formą konsultacji 
społecznych. Pogląd taki był zresztą już znacznie wcześniej powszechnie akceptowany 
na gruncie polskim, zarówno przez doktrynę6, jak i orzecznictwo, jednakże w obecnym 
stanie prawnym nie budzi wątpliwości, że de iure budżet obywatelski nie stanowi od-
rębnego mechanizmu partycypacji, choć w mojej ocenie przyjęte rozwiązanie ma zacho-
wawczy charakter. Jeśli bowiem już zdecydowano się na ustawowe unormowanie budże-
tu obywatelskiego (partycypacyjnego), to warto byłoby dokonać wspomnianego 
wyodrębnienia i nadania mu odmiennego od konsultacji charakteru, co pozwoliłoby 
wyeliminować wątpliwości np. w sferze uznania kategorii osób uprawnionych do udzia-
łu w takiej procedurze budżetowej. Specyfika budżetu obywatelskiego umożliwia 

 4 Np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 października 2008 r., II 
SA/Ol 737/08.
 5 P. Glejt, Budżet obywatelski w wyznaczaniu zadań publicznych, [w:] G. Szpor, B. Szmulik (red.), 
Jawność i jej ograniczenia, t. IX, Zadania i kompetencje, Warszawa 2015, s. 376.
 6 M.in. A. Rytel-Warzocha, op. cit., s. 72‒73; M. Rachwał, Budżet partycypacyjny jako nowa forma 
współdecydowania o finansach lokalnych, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 4, s. 179.



395

Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym

uznanie go za samodzielną formę demokracji semibezpośredniej na poziomie lokalnym 
czy regionalnym.

Zdecydowanie negatywnie ocenić należy ustawową konstrukcję budżetu obywa-
telskiego. Jak stwierdza art. 5a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym7, „w ramach bu-
dżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o czę-
ści wydatków budżetu gminy”. Uważamy, że podstawowy problem wiąże się z uznaniem 
konieczności decydowania o budżecie obywatelskim w bezpośrednim głosowaniu miesz-
kańców. Istotnie to ogranicza możliwość wprowadzenia budżetu opartego na modelu 
deliberacyjnym, gdzie wydatki w ramach takiego budżetu miałyby być ustalane na zasa-
dzie konsensu przez osoby uczestniczące w spotkaniach dotyczących wyboru projektów 
realizowanych w ramach takiego budżetu8. Oczywiście ustawodawca nie przesądza spo-
sobu, w jakim głosowanie miałoby się odbywać, niemniej jednak zamyka możliwość 
dokonywania wyboru takich projektów w innej formie niż wspomniane głosowanie.

Wprowadzono również daleko idącą modyfikację skutku głosowania nad projek-
tami w ramach budżetu obywatelskiego w stosunku do podstawowych konsultacji. Przy 
tych ostatnich zasadą jest wszakże ich niewiążący charakter. W związku z tym wynik 
konsultacji stanowi jedynie sugestię dla właściwych organów samorządowych, lecz nie 
wiążę ich przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, choć ‒ co oczywiste ‒ przyjęcie rozwią-
zania innego niż wynikające z przeprowadzonych konsultacji wymaga uzasadnienia, 
w tym wskazania powodów, które spowodowały przyjęcie innego rozwiązania9. Obecny 
kształt ustaw ustrojowych wprowadza zasadę związania wynikami głosowania w ramach 
budżetu obywatelskiego10. Jest to więc kolejny, poza wskazanymi wcześniej, argument 
uzasadniający tezę, że budżet obywatelski jest jednak odmiennym mechanizmem party-
cypacyjnym niż konsultacje społeczne. Wracając do owego wiążącego charakteru głoso-
wania w ramach budżetu obywatelskiego, to ustawa przewiduje jednak pewne możliwo-
ści modyfikacji wybranych projektów. Jak bowiem wskazuje art. 5a ust. 4 zdanie trzecie 
u.s.g., „rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub 
zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego”. Mo-
dyfikacja ta jest jednak ograniczona wyłącznie do zmian o stopniu mniejszym niż istotny. 
Niedookreśloność tego zwrotu powiązana z brakiem rozwiązań, które byłyby przyznane 
podmiotom zgłaszającym wybrane projekty, w praktyce może jednak powodować, że 

 7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), 
zwana dalej u.s.g.
 8 Jak zauważa J. Sułkowski, generalnie budżet partycypacyjny, którego odmianą jest budżet obywa-
telski, powinien mieć deliberacyjny charakter, oparty na konsensusie, zob. J. Sułkowski, Budżet partycypa-
cyjny ‒ źródło inspiracji i przemian dla demokracji uczestniczącej (na przykładzie budżetu Porto Alegre), 
[w:] R.P. Krawczyk i A. Borowicz (red.), Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego 
istnienia, Łódź 2016, s. 339.
 9 Por. B. Sorychta-Wojsczyk, Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administra-
cji publicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2015, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 
z. 78, s. 423.
 10 Koresponduje to z jedną z klasycznych cech budżetu partycypacyjnego ‒ wiążącym charakterem 
rozstrzygnięcia mieszkańców, M. Kalisiak-Mędelska, Budżet partycypacyjny ‒ rzeczywisty czy pozorny in-
strument partycypacji społecznej? Przykład Łodzi, [w:] R.P. Krawczyk i A. Borowicz (red.), Aktualne pro-
blemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, Łódź 2016, s. 359.
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organ stanowiący dzięki stworzonym przez ustawodawcę możliwościom będzie dokony-
wać zmian w wybranych projektach, które nie tylko zniweczą sens projektu, ale mogą 
również powodować jego daleko idącą niezgodność z celami, które przyświecały inicja-
torom oraz mieszkańcom popierającym projekt. Dlatego też warto byłoby doprecyzować 
treść wspomnianego przepisu.

Nowością jest też ograniczenie samodzielności jednostek samorządu terytorialne-
go w rozstrzyganiu o potrzebie wprowadzenia budżetu obywatelskiego do lokalnego czy 
regionalnego porządku prawnego. Dotychczas to same władze tych jednostek decydo-
wały, czy i w jakiej formie budżet obywatelski ma być wprowadzony. Nowelizacja na-
tomiast swobodę taką pozostawia wyłącznie gminom innym niż miasta na prawach 
powiatu11. W tych ostatnich, a także w powiatach i województwach, utworzenie budże-
tu obywatelskiego ma być obowiązkowe. W przypadku tych dwóch ostatnich jednostek 
obowiązek taki nie został co prawda wyrażony wprost, jednak można go dekodować na 
podstawie zastosowanej wykładni językowej i użycia przez prawodawcę trybu oznajmu-
jącego. Skoro bowiem ustawa nakazuje organom stanowiącym określenie warunków, 
jakie powinien spełniać budżet obywatelski, to nie może być wątpliwości, że organ taki 
nie może zdecydować o niewprowadzeniu budżetu obywatelskiego. Co więcej, w miastach 
na prawach powiatu ustalony też został minimalny poziom wydatków, które mają być 
przeznaczone na ten cel. Musi on w nich obejmować „co najmniej 0,5% wydatków gmi-
ny zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu”. Godzi się 
przyjąć, że nie jest to kwota wygórowana, choć z drugiej strony może rodzić problemy 
praktyczne, zwłaszcza w sytuacji nadmiernego zadłużenia miasta i jednoczesnego zna-
czącego udziału tak zwanych wydatków sztywnych w budżecie takiego miasta.

Wspomnieć też należy o jeszcze jednej regulacji, która pozwala jednostkom sa-
morządu terytorialnego na wyodrębnienie pul na projekty o mniejszym zasięgu teryto-
rialnym. W wypadku województwa środki w ramach budżetu obywatelskiego „mogą 
być dzielone na pule obejmujące całość województwa i jego części w postaci powiatów 
lub grup powiatów”, w wypadku powiatu ‒ „na pule obejmujące całość powiatu i jego 
części w postaci gmin lub grup gmina”, zaś w wypadku gminy – „na pule obejmujące 
całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomoc-
niczych”. Z treści przepisów wynika, że takie wyodrębnienie poszczególnych pul nie ma 
charakteru obligatoryjnego. Pojawia się jednak inny problem, dotyczący gmin, w których 
nie ma jednostek pomocniczych12. Interpretacja ustawy nie pozostawia wątpliwości, że 
w takich gminach stworzenie pul obejmujących mniejsze jednostki nie jest możliwe, co 
zasługuje na jednoznacznie negatywną ocenę, tym bardziej, że niekiedy stworzenie takich 
jednostek pomocniczych byłoby sztuczne. Dlatego też ‒ w naszej ocenie ‒ ustawodawca 

 11 Wcześniejsze propozycje regulacji budżetu obywatelskiego obligatoryjność przewidywały w gmi-
nach powyżej 5000 mieszkańców zob. P. Glejt, op. cit., s. 375.
 12 Jako przykład można tu wskazać Sopot, który przecież był prekursorem budżetu obywatelskiego 
w Polsce.
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w tym wypadku wykazał się nieuzasadnioną chęcią uregulowania czegoś co funkcjono-
wało w praktyce13, jednakże czyniąc to w sposób nieudolny.

Jak już wspomniano, regulacja budżetu obywatelskiego ma w pewnej mierze 
charakter ramowy. Ustawodawca nakazał rozwinięcie tych przepisów w aktach prawa 
miejscowego. Na wszystkich szczeblach samorządowych powinno to być zrealizowane 
przez organy stanowiące, które ‒ w drodze uchwały ‒ mają wskazać wymagania, jakie 
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Ustawodawca przykładowo wskazał, 
jakie elementy powinny być unormowane w takiej uchwale. Chodzi tu o określenie: 
wymogów formalnych, jakie powinny spełniać projekty zgłaszane w ramach budżetu 
obywatelskiego, wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających projekt, przy 
czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu 
obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt, zasad oceny zgłoszonych projektów 
co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów 
formalnych oraz trybu odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania 
oraz zasad przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicz-
nej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą za-
pewniać równość i bezpośredniość głosowania. Stworzenie takiego kształtu upoważnie-
nia ustawowego nie budzi zasadniczych kontrowersji. Można jedynie wyrazić wątpliwość, 
czy wskazany maksymalny próg poparcia dla zgłaszanych projektów, szczególnie tych 
na poziomie całej jednostki samorządowej, nie został określony na zbyt wysokim pozio-
mie, w największych miastach na prawach powiatu czy województwach niejednokrotnie 
pozwalając na wprowadzenie wymogu ponad tysiąca podpisów pod zgłoszeniem. Mamy 
jednak nadzieję, że organy stanowiące, przyjmując odpowiednie regulacje przyjmą tutaj 
bardziej racjonalne regulacje związane z liczbą osób popierających zgłoszenie.

Mimo sceptycyzmu do ustawowego regulowania budżetu obywatelskiego stoimy 
na stanowisku, że jeśli już do tego doszło, to powinna też zostać uregulowana kwestia 
budząca największe kontrowersje. Chodzi tu o określenie kręgu osób uprawnionych do 
zgłaszania projektów i uczestniczenia w wyborze tych, które zostaną skierowane do re-
alizacji. Zaznacza się wszakże swoisty dualizm regulacji na poziomie aktów prawa miej-
scowego. Niektóre jednostki samorządowe przyznają powyższe prawa wszystkim miesz-
kańcom, bez względu na ich wiek i inne przymioty, inne zaś określają swoisty cenzus 
wieku, z reguły jednak niższy niż wiek uprawniający do udziału w wyborach. Rozbież-
ności pojawiają się także w orzecznictwie sądów administracyjnych. Z jednej strony 
można tu przywołać wyrok WSA we Wrocławiu, który stwierdza, że jak w przypadku 
wszystkich konsultacji, „z ustawowego upoważnienia do uchwalenia zasad i trybu prze-
prowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym) nie można wyprowadzić kompetencji rady gminy do ograniczenia kręgu osób 

 13 Warto podkreślić, że to właśnie gminy powinny samodzielnie decydować, czy i w jaki sposób doko-
nywać podziału na dwie pule środków do wykorzystania w ramach budżetu obywatelskiego, zob. P. Glejt, 
D. Tykwińska-Rutkowska, Prawna regulacja budżetu obywatelskiego a jego praktyczna realizacja ‒ czyli 
o uspołecznianiu wykonywania zadań publicznych na przykładzie rozwiązań przyjętych w Trójmieście, 
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. XXXIV, s. 328.
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uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych”14. Drugą stronę reprezentuje WSA 
w Gliwicach, który stwierdził, że „osobami uprawnionymi do udziału w czynnościach 
związanych z bezpośrednim sprawowaniem władzy uprawnione są osoby pełnoletnie, 
a zatem osoby które ukończyły 18 rok życia. [...] Ustalenie takie oznacza, że jeżeli gmina 
zdecyduje się na upoważnienie do udziału w organizowanych przez nią konsultacjach 
społecznych osoby, które nie osiągnęły takiego wieku jest formą rozszerzenia kręgu 
uprawnionych do wypowiedzenia się w danej sprawie”15. Jednocześnie ustawa „nie za-
wiera [...] ograniczeń w zakresie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do udziału w tej 
formie bezpośredniego sprawowania władzy w danej jednostce samorządu terytorialne-
go”16. Dlatego też, chociażby patrząc z perspektywy racjonalności, ustawa powinna 
przyznawać możliwość ograniczenia wiekowego dla osób uczestniczących w procedurze 
budżetu obywatelskiego. Warto byłoby się również zastanowić nad uznaniem prawa do 
głosowania w takim budżecie również osób, które nie zamieszkują co prawda w danej 
jednostce samorządowej, lecz są właścicielami położonych tam nieruchomości17.

3. Regulacja inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców także nie może być uznana 
za optymalną, tym bardziej że w doktrynie nie było wątpliwości, że taka forma partycy-
pacji mieszkańców jest w pełni dopuszczalna na gruncie dotychczasowego stanu praw-
nego18. Zresztą także aktualne stanowisko sądownictwa administracyjnego jest w pełni 
jednoznaczne. Uznaje ono możliwość wprowadzenia tego mechanizmu na poziomie 
statutowym19. W analizowanej ustawie inicjatywa taka została wprowadzona na wszyst-
kich szczeblach samorządu terytorialnego. Zdecydowano, że będzie ona przysługiwać 
grupie mieszkańców gminy, mających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. 
Oznacza to, że mogą z niego korzystać jedynie mieszkańcy jednostki samorządu teryto-
rialnego, którzy ukończyli 18. rok życia i jednocześnie mają obywatelstwo polskie. Wy-
jątkiem jest gmina, gdzie mogą je również wykonywać obywatele Unii Europejskiej 
mieszkający na terenie tej gminy. Korzystanie z praw wyborczych, a tym samym z prawa 
do wniesienia projektu uchwały warunkowane jest też brakiem przesłanek wykluczających 
dysponowanie czynnym prawem wyborczym, jak ubezwłasnowolnienie, pozbawienie 
praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub też pozbawienie praw wyborczych 

 14 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r., III SA/Wr 474/15, http://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/64F6F97D8A [dostęp 10.12.2017].
 15 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 marca 2016 r., IV SA/Gl 1129/15, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/D1A207094E [dostęp 10.12.2017].
 16 Ibidem.
 17 Inny postulat zgłaszał Dawid Sześciło, który opowiedział się za przyznaniem prawa do udziału 
w konsultacjach budżetowych organizacjom pozarządowym, D. Sześciło, Uwarunkowania prawne budżetu 
partycypacyjnego w Polsce, „Finanse Komunalne” 2012, nr 12, s. 23.
 18 M. Augustyniak, Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej 
w jednostkach samorządu terytorialnego ‒ wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, [w:] B. Dolnicki 
(red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 364; A. Rytel-Warzocha, 
P. Uziębło, Aktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkańców w sprawowaniu wła-
dzy na poziomie lokalnym, [w:] Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Samorząd w Konstytucji RP z dnia 
2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2013, s. 151-152; A. Miruć, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „Samo-
rząd Terytorialny” 2010, nr 1-2, s. 33-34.
 19 Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2013 r., II OSK 1887/13.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/64F6F97D8A
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/64F6F97D8A
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1A207094E
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1A207094E
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prawomocnym wyrokiem Trybunału Stanu. Nie oceniając racjonalności rozwiązań w sfe-
rze prawa wyborczego, przyznać należy, że uzasadnienie powiązania prawa do wykony-
wania inicjatywy uchwałodawczej z prawem wyborczym można uznać za zasadne, szcze-
gólnie że jest ono tożsame z możliwością podstawowego mechanizmu partycypacyjnego, 
jakim jest referendum.

Problemem związanym z przyjętym unormowaniem jest poziom poparcia dla 
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Ustawodawca przyjął unormowanie, które 
określa progi wymaganego poparcia. I tak: w gminie do 5000 mieszkańców musi to być 
co najmniej 100 osób, w gminie do 20 000 mieszkańców ‒ co najmniej 200 osób, w gmi-
nie powyżej 20 000 mieszkańców oraz w powiecie do 100 000 mieszkańców ‒ co najmniej 
300 osób, w powiecie powyżej 100 0000 mieszkańców ‒ 500 osób, zaś w województwie 
‒ co najmniej 1000 osób. Pozornie mogą pojawić się wątpliwości dotyczące interpretacji 
tego przepisu. Użycie zwrotu „co najmniej” mogłoby wszakże sugerować, że jest to 
liczba minimalna, natomiast statuty jednostek samorządu terytorialnego mogą te progi 
podwyższać. Jednak z racji tego, że upoważnienie ustawowe nie wskazuje w swojej 
treści, że określenie liczby podpisów pod projektem może być regulowane w aktach 
prawa miejscowego, należy przyjąć, że liczba owa nie może być modyfikowana przez 
gminę, powiat czy województwo. Naszym zdaniem taki kształt regulacji można uznać 
za dyskusyjny, gdyż ustawodawca powinien określić jedynie maksymalną liczbę osób 
wnoszących inicjatywę uchwałodawczą, dopuszczając możliwość obniżenia tej liczby 
przez lokalnego czy regionalnego prawodawcę, nawet jeśli uznać te progi za stosunkowo 
niskie i z reguły mniej rygorystyczne niż obecnie obowiązujące wymogi20. Mimo to 
pozostawienie pewnego zakresu samodzielności jednostkom samorządu terytorialnego 
w zdecydowanie większym stopniu realizowałoby ideę samorządności, nie ograniczając 
ich w sposób nadmierny21.

Zdecydowano się też na przyjęcie zasady, że za projekt uchwały mieszkańców 
odpowiadać ma komitet inicjatywy uchwałodawczej. Sposób kreacji komitetu i zasady 
jego funkcjonowania zostały pozostawione uregulowaniu w uchwałach organów stano-
wiących. Ustawa określiła jedynie, że ma on prawo wskazywania osób do reprezentowa-
nia go w pracach rady lub sejmiku. Uważamy, że ustawowe wprowadzenie konieczności 
powołania komitetu nie zasługuje na aprobatę, szczególnie w małych gminach. Powodu-
je to bowiem zbytnią formalizację procesu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej 
przez mieszkańców22. Można sobie wyobrazić, że inicjatorem i promotorem będzie jedna 
osoba, która sama odpowiadałaby za proces przygotowania projektu i zdobycie dla niego 
wymaganego prawem poparcia mieszkańców. Komitet natomiast ‒ ze swojej natury ‒ 
wymaga zaangażowania w to większej liczby osób, co może powodować, że stanie się on 
bytem fikcyjnym, powoływanym tylko w celu spełnienia warunku ustawowego.

 20 A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, op. cit., 155‒156.
 21 Warto dodać, że do czasu wejścia w życie ustawy były gminy, które wymagały mniejszej liczby 
podpisów pod projektem uchwały, niż wynika to z obecnego stanu prawnego, np. Toruń czy Olsztyn wyma-
gają podpisów 150 mieszkańców.
 22 Por. Justyna Kuśnierz-Chmiel, Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców województwa, „Samorząd 
Terytorialny” 2016, nr 1‒2, s. 72.
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Wreszcie przewidziane zostały też pewne rozwiązania dotyczące procedury roz-
patrywania projektów mieszkańców. Projekty takie powinny być przedmiotem najbliższej 
sesji organu stanowiącego następującej po zgłoszeniu projektu, nie później jednak niż 
trzy miesiące od dnia jego złożenia. Ma to zapobiegać odwlekaniu prac nad oddolnymi 
projektami uchwał, choć ‒ co trzeba podkreślić ‒ stanie się przedmiotem sesji nie musi 
oznaczać jego ostatecznego rozpatrzenia. Teoretycznie nic bowiem nie stoi na przeszko-
dzie, aby rozpatrywanie projektu zostało odłożone.

Analizowany akt normatywny zawiera także upoważnienie ustawowe, które wska-
zuje materie przewidziane do uregulowania w uchwałach organów stanowiących. Poza 
zasadami tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej powinny one unormować 
również zasady wnoszenia takich inicjatyw, zasady promocji projektów mieszkańców, 
a także formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty23. Można uznać, 
że pozostawienie władzom lokalnym i regionalnym tego ostatniego uprawnienia powo-
duje ryzyko, że te z nich, które będą niechętne inicjatywom oddolnym, wprowadzą takie 
wymogi, które w praktyce spowodują, że inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców po-
zostanie fasadą ustrojową, bez większego praktycznego znaczenia.

4. Poza znanymi już wcześniej mechanizmami partycypacji ‒ jak budżet obywa-
telski i inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców ‒ ustawa z 2018 r. wprowadziła nowy 
instrument, jakim jest możliwość udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie 
jednostki samorządu terytorialnego. Celem powyższej debaty jest współudział członków 
organu stanowiącego i członków wspólnoty samorządowej w ocenie działalności organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.), co pozwoli także na wyarty-
kułowanie zdania mieszkańców niereprezentowanych w lokalnym (regionalnym) organie 
przedstawicielskim.

Przepis art. 28aa ust. 1 u.s.g. wprowadza instytucję raportu o stanie gminy, który 
ma być przedstawiany przez wójta do dnia 31 maja każdego roku24. W ustępie drugim 
art. 28aa u.s.g. prawodawca wyjaśnia, że przez wskazany raport należy rozumieć „pod-
sumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”. Już sama nomen-
klatura budzi zastrzeżenia. Pojęcie „raport o stanie gminy” wydaje się zwrotem szerszym 
niż wyjaśnienie zawarte w ustępie drugim. Sugeruje, że dokument zawiera informacje 
o różnych aspektach funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego, tymcza-
sem chodzi o dosyć wąski zakres działalności wójta (oczywiście odpowiednio – burmi-
strza, prezydenta miasta).

 23 Użycie słowa „projekt” przesądza o tym, że mamy do czynienia z inicjatywą sformułowaną. Jak 
słusznie zauważa P. Jać, może on dotyczyć wszystkich spraw, z wyjątkiem tych, które zostały zastrzeżone 
dla konkretnych organów, zob. P. Jać, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, [w:] A. Maszkowska, 
K. Sztop-Rutkowska (red.), Partycypacja obywatelska ‒ decyzje bliższe ludziom, Białystok 2013, s. 145.
 24 Analogiczne rozwiązania wprowadzono także na poziomie powiatu i województwa, zob. art. 30a 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.), zwanej 
dalej u.s.p. oraz art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej u.s.w.
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Przywołana regulacja nakłada na wójta obowiązek przedstawienia raportu, okre-
ślając jedynie ramowo jego treść. Ustanowienie szczegółowych wymogów leży w gestii 
rady gminy i to zarówno co do warstwy merytorycznej, jak i co do samego faktu ich 
wprowadzenia. Ustawodawca bowiem posłużył się zwrotem „rada gminy może określić 
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu” (art. 28aa ust. 3 u.s.g.). 
W efekcie stoimy na stanowisku, że zastosowane rozwiązanie wprowadza dowolność 
w kształtowaniu zarówno kryteriów oceny, jak i sposobu jej przeprowadzania, czego 
skutkiem może być weryfikowanie organu wykonawczego gminy według uznaniowości 
jej organu stanowiącego. Można zatem sobie wyobrazić dwie skrajne sytuacje: pierwszą, 
gdy rada gminy nie podejmuje żadnej uchwały w przedmiocie doprecyzowania i raport 
sporządzany jest zupełnie swobodnie przez organ wykonawczy, oraz drugą, gdy rada 
gminy podejmuje uchwałę ustanawiającą tak restrykcyjne kryteria oceny, że spełnienie 
ich przez wójta będzie niemożliwe albo niezwykle utrudnione. Ponadto w ust. 4 oma-
wianego artykułu wskazano, że „rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1. 
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności”. 
Wprawdzie nie wskazano wprost, że raport o stanie gminy warunkuje przyjęcie absolu-
torium, to jednak nie można wykluczyć, że krytyczne uwagi co do „stanu gminy” będą 
skutkować nieudzieleniem wójtowi absolutorium. Co więcej, należy przypuszczać, że 
właśnie taki efekt chciał osiągnąć ustawodawca. Podkreśla on bowiem kolejność działań, 
jakie ma podjąć rada gminy, co wydaje się uregulowaniem nazbyt szczegółowym.

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym omawianej ustawy jest obligatoryjne prze-
prowadzanie debaty, w której udział biorą zarówno radni, jak i mieszkańcy gminy (art. 28aa 
ust. 4 u.s.g.)25. Pominięto przy tym wprowadzenie definicji mieszkańca. Na podstawie 
przepisów omawianej ustawy nie można stwierdzić, czy w debacie może wziąć udział 
osoba niemająca czynnego prawa wyborczego lub pełnej zdolności do czynności prawnych. 
Milczenie ustawodawcy w tym przedmiocie sprzyja szerokiej interpretacji zwrotu „miesz-
kaniec”, co może dostarczyć wielu problemów praktycznych, lecz inne rozumienie tego 
pojęcia nie może ‒ naszym zdaniem ‒ być rozpatrywane, głównie ze względu na ewen-
tualne, nieuzasadnione zawężenie tego, przyznanego mieszkańcom prawa.

Warto również podnieść, że ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że radni mogą za-
bierać głos w debacie bez ograniczeń czasowych (art. 28aa ust. 5 u.s.g.). Jest to rozwiąza-
nie niespotykane w polskim prawie, z reguły rzadko bowiem przewiduje się normatywne 
uregulowanie tak szerokiego zakresu uprawnienia. Ponadto, umożliwienie korzystania 
z prawa głosu bez czasowych ograniczeń może powodować blokadę nie tylko dalszej 
debaty, w tym zabierania głosów przez uprawnionych do tego mieszkańców, ale także 
przeprowadzenia prac nad udzieleniem samego absolutorium. Bez wątpienia opisane 
działanie mogłoby naruszyć prawną zasadę szybkości postępowania uregulowaną w art. 12 

 25 Z racji tego, że mieszkańcy mogą wypowiedzieć się jedynie w sprawach, których raport dotyczy, 
a nie w ramach procedury uchwałodawczej, nie można takiej debaty uznać za formę wysłuchania publicz-
nego. To ostatnie bowiem ‒ zgodnie z definicją ‒ dotyczy uczestniczenia mieszkańców w procesie prawo-
twórczym, zob. R. Marchaj, Samorządowe wysłuchanie publiczne jako element procesu uchwałodawczego, 
„Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7‒8, s. 163.
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Kodeksu postępowania administracyjnego26. Na uwagę zasługuje również fakt, że podob-
nego uprawnienia nie przyznano mieszkańcom biorącym udział w debacie (art. 28aa ust. 6 
u.s.g.)27. Można to interpretować jako usytuowanie organów administracji publicznej 
w pozycji nadrzędnej w stosunku do mieszkańców, co bez wątpienia przeczy idei samej 
debaty, gdzie podmioty biorące w niej udział powinny mieć równe szanse wypowiedzi28. 
Należy również zauważyć, że ustawodawca nie przewiduje żadnych prawnych konsekwen-
cji debaty. Z ustawy można wyinterpretować, że stanowisko mieszkańców nie jest dla 
rady gminy wiążące.

Negatywnie należy również ocenić wprowadzenie dodatkowego, formalnego 
warunku uczestnictwa mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy. 
Zgodnie z przepisem art. 28aa ust. 7 u.s.g. mieszkaniec, który chciałby wziąć udział 
w debacie, jest zobowiązany do złożenia przewodniczącemu rady gminy pisemnego 
zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób w gminach do 20 000 mieszkańców 
oraz podpisami co najmniej 50 osób w gminach powyżej 20 000 mieszkańców. W kon-
tekście wskazanej normy pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze ‒ wprowadzenie 
dodatkowego warunku uczestnictwa w debacie. Uzbieranie podpisów co najmniej 20 lub 
50 osób nie jest czynnością niemożliwą do wykonania, ale bez wątpienia wprowadza 
dodatkowe utrudnienie, co może zniechęcić mieszkańców do udziału w debacie. Nato-
miast wprowadzenie omawianego rozwiązania na poziomie powiatu, gdzie ustawodaw-
ca wymaga uzyskania podpisów co najmniej 150 osób, gdy liczba mieszkańców nie 
przekracza 100 000 (art. 30a ust. 7 pkt 1 u.s.p.), a tam gdzie jest wyższa niż 100 000, 
nakazuje zdobycie podpisów co najmniej 300 osób, jest nie tylko zniechęcające, ale 
często dla przeciętnego mieszkańca niepowiązanego z organizacjami politycznymi lub 
społecznymi ‒ niemożliwe. Tym bardziej absurdalna wydaje się regulacja dotycząca 
debaty nad stanem województwa, gdzie prawodawca warunkuje udział mieszkańców od 
uzbierania podpisów co najmniej 500 osób w województwach do 2 000 000 mieszkańców 
(art. 34a ust. 7 pkt a u.s.w.) oraz 1000 podpisów w województwach powyżej 2 000 000 
mieszkańców (art. 34a ust. 7 pkt b u.s.w.). Uzbieranie tak dużej liczby podpisów wręcz 
uniemożliwia udział czynnika społecznego. Ustawodawca nie wyjaśnia także kim są 
osoby podpisujące zgłoszenie. Z ustawy nie wynika, że muszą być nimi mieszkańcy. 
Przyjąć zatem należy, że równie ważny będzie podpis osoby bezpośrednio zaintereso-
wanej sytuacją danej jednostki samorządu terytorialnego, jak i mieszkańca odrębnej 
gminy, w żaden sposób niepowiązanego z jednostką, na rzecz której ma być prowadzo-
na debata, cudzoziemca czy osoby niepełnoletniej.

 26 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1257 ze zm.), zwana dalej k.p.a.
 27 W pierwotnej wersji projektu przewidywano, że mieszkańcy będą mogli zabierać głos na zasadach 
tożsamych z radnymi niezrzeszonymi w klubach radnych, zob. druk nr 2001/Sejm VIII kadencji.
 28 Przede wszystkim dotyczyć to powinno debat, które mają stać się elementem funkcjonowania de-
mokracji deliberatywnej, zob. B. Abramowicz, Koncepcja demokracji deliberacyjnej jako odpowiedź na 
postulaty usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
2011, z. 4, s. 223.
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Drugim problemem przesądzającym o fasadowym charakterze czynnika społecz-
nego w debacie świadczy ustawowo przewidziana liczba 15 mieszkańców mogących 
wziąć w niej udział, taka sama na każdym szczeblu samorządu terytorialnego29. Wpraw-
dzie istnieje możliwość jej zwiększenia, jednak o takiej sytuacji uznaniowo decyduje 
organ stanowiący danej jednostki (odpowiednio, dla gminy: art. 28aa ust. 8 u.s.g., dla 
powiatu: art. 30a ust. 8 u.s.p., dla województwa: art. 34a ust. 8 u.s.w.). Forma, w jakiej 
wyrażane jest stanowisko organu, nie została ustawowo przewidziana. Brak ustawowo 
uregulowanej proporcjonalności doprowadzić może do sytuacji, gdy w gminie, w której 
mieszka 1500 osób, w debacie będzie mogło wziąć udział 15 mieszkańców, tylu samo 
co w debacie nad stanem województwa, w którym mieszka ponad 5 000 000 osób. Usta-
wodawca nie wskazuje również na możliwość podjęcia decyzji przewodniczącego rady 
gminy o niedopuszczeniu mieszkańca do udziału w debacie, chociażby ze względu na 
zbyt małą liczbę podpisów zebranych pod zgłoszeniem. Jeśli przewodniczący uznałby 
jednak, że podstawą odmowy są braki formalne w zgłoszeniu, powinien wezwać do ich 
usunięcia w trybie art. 64 k.p.a., nie jest to jednak rozwiązanie dopuszczalne, gdyż usta-
wodawca przewiduje złożenie zgłoszenia nawet w dniu poprzedzającym dzień, na którym 
została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie j.s.t. Jest to 
okres zbyt krótki, by możliwe było zastosowanie przepisów k.p.a. W związku z powyż-
szym przewodniczący organu stanowiącego może co najwyżej odmówić przyjęcie zgło-
szenia. Nie wskazano jednak ani na prawną formę takiej odmowy, ani na środek prawny 
przysługujący zainteresowanemu30.

5. Podsumowując, wprowadzenie mechanizmów partycypacyjnych na poziomie 
ustawowym w taki sposób, jak zostało to uczynione w ustawie z 2018 r., należy ocenić 
krytycznie. Można odnieść wrażenie, że nadrzędnym celem tej ustawy było ukazanie 
pozytywnego stosunku większości parlamentarnej do problematyki partycypacji na 
poziomie lokalnym i regionalnym, bez głębszej refleksji nad ukształtowaniem imple-
mentowanych rozwiązań. W konsekwencji praktyka realizacji analizowanych mechani-
zmów partycypacyjnych może powodować, że staną się one instytucjami fasadowymi, 
które zamiast aktywizować mieszkańców, pogłębią ich brak zainteresowania sprawami 
wspólnoty samorządowej, szczególnie że zmiany ustawowe niekiedy wprowadzają wy-
mogi formalne związane z korzystaniem z powyższych mechanizmów znacznie dalej 
idące niż te, które przewidywały dotychczas akty prawa miejscowego.

 29 Ustawodawca wskazał, że liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, jednak-
że zastosowanie wnioskowania a fortiori (a maiori ad minus) pozwala stwierdzić, że jest to liczba maksy-
malna, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń wszyscy zaintereso-
wani mogli w takiej debacie uczestniczyć.
 30 Wszystko to rodzi ryzyko arbitralności działania przewodniczącego organu stanowiącego.
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Zwolnij, profesorze – o społecznej doniosłości 
niespiesznej edukacji konstytucyjnej 

1.	Rozwój wydarzeń na świecie w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku posta-
wił pod znakiem zapytania atrakcyjność modelu demokracji liberalnej i zdolność do 
przetrwania tej formy ustrojowej, ustępującej w wielu państwach pod naporem trendów 
autorytarnych. Według corocznego raportu organizacji Freedom House, określającego 
stopień wolności w wymiarze globalnym, rok 2016 był jedenastym rokiem z rzędu, 
w którym malał zakres praw politycznych i swobód obywatelskich w badanych szeroko 
państwach świata. Według autorów raportu szczególnie niepokojącym zjawiskiem było 
pogorszenie się sytuacji w państwach uchodzących wcześniej za stabilne demokracje1. 
Inny z raportów tej organizacji omawia szczegółowo wyrafinowane metody współcze-
snych zwolenników rządów autorytarnych, którzy nauczyli się radzić sobie ze środkami 
obronnymi stosowanymi w państwach demokratycznych. Do metod tych należy zwłasz-
cza zatwierdzanie autokratyzmu w wyborach zachowujących elementy czy pozory 
uczciwego procesu wyborczego na szerszym tle iluzorycznego pluralizmu, maskującego 
państwową kontrolę nad kluczowymi instytucjami politycznymi2. Nie pierwszy raz 
w historii Europy prekursorów takich nurtów można doszukiwać się m.in. we Włoszech, 
w których zwycięstwa wyborcze Silvio Berlusconiego, kontrolującego znaczący obszar 
mediów i „zabawiającego na śmierć” Włochów niewyszukaną rozrywką, skłaniały do 
formułowania na łamach opiniotwórczych tytułów prasowych, takich jak „The Guardian” 
czy „The Economist”, pytań o to, czy Republika Włoska jest nadal państwem demokra-
tycznym. Ponieważ procesy załamywania się demokracji postępują w państwach zwią-
zanych rozmaitymi współzależnościami z państwami, których społeczeństwa opierają 
się przeciwko takim zjawiskom, także w ramach struktur ponadnarodowych, takich jak 
Unia Europejska, dodatkowej aktualności, acz o przeciwnym wektorze, zyskuje uwaga 
Artura Preisnera. Pisał on we wprowadzeniu do pracy z 2013 r., że „efekty przemian 
ustrojowych przede wszystkim w krajach postkomunistycznych i nakładające się na to 

 1 Zob. A. Puddington, T. Roylance, Freedom in the World 2017. Populists and Autocrats: The Dual 
Threat to Global Democracy, Freedom House 2017, https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_ 
2017_Report_Final.pdf [dostęp 25.02.2018].
 2 Zob. A. Puddington, Breaking Down Democracy: Goals, Strategies, and Methods of Modern Author-
itarians, Freedom House 2017, https://freedomhouse.org/sites/default/files/June2017_FH_Report_Breaking 
_Down_Democracy.pdf [dostęp 25.02.2018].

https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_2017_Report_Final.pdf 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_2017_Report_Final.pdf 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/June2017_FH_Report_Breaking_Down_Democracy.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/June2017_FH_Report_Breaking_Down_Democracy.pdf
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procesy o charakterze integracyjno-globalizacyjnym zaczynają bez mała przypominać 
klasyczną sytuację chaosu – skutek wstrzelenia jednej złożonej struktury w inną”3.

2.	Współczesna zdolność ruchów autorytarnych do pozyskiwania legitymacji (para)
wyborczej, bez konieczności uciekania się do zamachu stanu, skłania do zastanowienia 
się nad możliwym wpływem na te zjawiska szeroko rozumianej edukacji konstytucyjnej. 
Jak zauważa w swym przystępnym studium „niedemokratyzmów” Marek Bankowicz, 
autorytaryzm to nie tylko typ systemu politycznego, ale też postawa psychiczna. Oso-
bowość autorytarna wrażliwa jest na władzę, wykazuje konformizm wobec silniejszych 
oraz surowość wobec słabszych4. Edukacja służyć ma objaśnianiu świata i kształtowaniu 
postaw. Edukacja konstytucyjna, przez którą rozumiem tu zwłaszcza znaną mi z do-
świadczenia edukację na poziomie uniwersyteckim początkujących prawniczek i praw-
ników, obejmuje też z pewnością refleksję politologiczną, a także rozmaite formy wy-
chowania obywatelskiego realizowane na różnych poziomach szkolnictwa. Możliwości 
wpływu nauczycieli akademickich na studentów nie należy przeceniać, zwłaszcza w wa-
runkach kształcenia masowego, w których wykładowca spotyka się raz w tygodniu 
z kilkusetosobową grupą. Konsekwentną i metodyczną krytykę tak zorganizowanej 
polskiej edukacji prawniczej przedstawił Fryderyk Zoll. Wśród wymagających przypo-
minania tez tego autora sprzed kilkunastu lat znalazło się m.in. stwierdzenie, że w związ-
ku z istnieniem aplikacji zawodowych polski wydział prawa czuje się zwolniony z od-
powiedzialności za przygotowanie prawników do wykonywania swojego zawodu, co 
oznacza, że staje się w swoim przekonaniu zwolniony z obowiązku uczenia5. Możliwości 
indywidualnego oddziaływania na studentów w ramach kształcenia masowego są bardzo 
ograniczone, więc tym bardziej należy zwrócić uwagę na rozwiązania czy zwyczaje 
systemowe, które jeszcze bardziej obniżają jakość edukacji prawniczej, a szczególnie 
interesującej mnie tu edukacji konstytucyjnej. Masowość studiów prawniczych oznacza 
także, że na wydziały prawa trafiają wielotysięczne rzesze studentów, będących zarazem 
wyborcami, a po zakończeniu studiów aspirujących do elit społecznych i państwowych. 
W ramach obecnych warunków, kiedy na studia prawnicze trafiają zwykle osoby bez-
pośrednio po szkole średniej, edukacja prawnicza powinna również przyczyniać się do 
dojrzewania świadomych członków wspólnoty politycznej. Słusznie na marginesie swe-
go projektu reformy szkoły prawa pisał F. Zoll, że projekt ten nie jest sprzeczny z postu-
latem liberalnej szkoły prawa, kształcącej dobrych obywateli, a stara się połączyć ele-
menty wychowania z nauką umiejętności prawniczych, tak aby nie kształcić wyłącznie 
„rzemieślnika”6. W ramach konkretnych gałęzi prawa nikt zaś nie może zdjąć odpowie-
dzialności za choćby elementy kształcenia dobrych obywateli z konstytucjonalistów.

 3 A. Preisner (red.), Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji 
i globalizacji, „Zeszyty Luksemburskie” nr 2, Lublin 2013, s. 9.
 4 M. Bankowicz, Niedemokratyzmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 25.
 5 F. Zoll, Jaka szkoła prawa? Czy amerykańskie metody nauczania prawa mogą być przydatne w Pol-
sce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 24.
 6 F. Zoll, op. cit., s. 103-104 i przyp. 4.
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3. Pobudką skłaniającą mnie do wyrażenia niniejszych refleksji jest także okolicz-
ność, że rozpoczynając studia prawnicze na początku lat 90. zeszłego wieku, korzystać 
mogłem z przystępnego podręcznika autorstwa Bogusława Banaszaka i Artura Preisne-
ra. Nie było jeszcze wtedy dostępnych wielu rozwijanych w późniejszych latach podręcz-
ników prawa konstytucyjnego z poszczególnych ośrodków akademickich, a dostępne 
źródła podręcznikowe do innych przedmiotów miały zwykle charakter słabo czytelnych 
skryptów. Na tym tle wyróżniał się przejrzysty i syntetyczny tom z Wrocławia, którego 
dodatkową zaletą było to, że zagadnienia ustrojowe prezentowane były w nim na atrak-
cyjnym tle porównawczym. Na potrzeby szkicowanych tu wątków warto zwłaszcza 
przytoczyć zawartą w pierwszym wydaniu uwagę, iż funkcja wychowawcza konstytucji 
nie polega tylko na konserwacji czy stabilizacji określonych standardów zachowań, lecz 
także na odgrywaniu przez nią roli stymulatora idei ‒ tylko konstytucja, która dobrze 
wypełnia tę funkcję, może liczyć na rzeczywistą realizację swych postanowień7. Ele-
menty takiej ideowej stymulacji powinny zwłaszcza pojawiać się w ramach uniwersy-
teckich zajęć dotyczących zagadnień konstytucyjnych.

Ta potrzeba stymulującego obywatelsko kształcenia zderza się jednak z potężnym, 
destrukcyjnym dla wspólnoty akademickiej konceptem korporacyjnego uniwersytetu. 
Akademicki kapitalizm, przekształcanie uniwersytetów wedle wzorców komercyjnych 
powoduje, że twórcy oryginalnej wiedzy naukowej schodzą na dalszy plan w procesie 
„zarządzania wiedzą”, ustępując technikom obsługującym procesy naukowe, m.in. or-
ganizującym marketing. Relacja dydaktyków ze studentami redukowana jest do sfery 
usługodawca-klient. Stopniowo wszystkie formy aktywności naukowo-dydaktycznej 
podlegają parametryzacji, co oznacza po prostu stałe monitorowanie i kontrolę przez 
uniwersytecki management8. Studenci nasiąkają korporacyjnym zorganizowaniem uni-
wersytetu jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Rejestracja we wrześniu na 
prowadzone przeze mnie zajęcia wymaga wykorzystania właściwego dla tego komercyj-
nego panoptyzmu systemu informatycznego, w którym przedmioty wkładane są do 
„koszyka”, funkcjonuje „giełda” wymiany miejsc oraz rejestracja „żetonowa”, a system 
na bieżąco obsługuje naliczanie opłat i indywidualne konto do wpłat. Martha C. Nuss-
baum w przemyślanie kasandrycznym tonie twierdzi, że w pogoni za zyskiem poszcze-
gólne państwa i ich systemy nauczania rugują umiejętności niezbędne do podtrzymania 
przy życiu demokracji. Przestrzega też, że jeśli ten proces nie zostanie zatrzymany, już 
wkrótce państwa na całym świecie będą produkować pokolenia użytecznych maszyn, 
zamiast pełnowartościowych obywateli zdolnych do samodzielnego i krytycznego my-
ślenia. Na naszych oczach zatem rozstrzyga się przyszłość światowych demokracji9.

Poruszenie w anglo-amerykańskim świecie akademickim wywołało wydanie 
w 2016 roku pracy dwóch literaturoznawczyń z uczelni kanadyjskich, Maggie Berg 
i Barbary K. Seeber, pod tytułem „Nieśpieszny profesor. Zakwestionowanie kultury 

 7 B. Banaszak, A. Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 48.
 8 Zob. M. Malewski, O korporatyzacji uniwersytetu, „Pedagogika Szkoły Wyższej” nr 2/2014, s. 11-28.
 9 M.C. Nussbaum, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, tłum. Ł. Pawłowski, 
Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2016, s. 18.
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pośpiechu w świecie akademickim”10. Ta oparta na badaniach socjologicznych, medycz-
nych i informatycznych książka jest poruszającym, dowcipnym i osobistym manifestem 
nakłaniającym pracowników uczelni wyższych do zdecydowanego przeciwstawienia się 
zjawisku „korporatyzacji” uniwersytetów. Presję ze strony korporacyjnego uniwersyte-
tu, jakiej poddani są akademicy, doskonale obrazują przykłady wykorzystane przez 
autorki The Slow Professor. W poradnikach zarządzania czasem przez kadrę naukową 
pojawiają się zalecenia, aby po całym tygodniu roboczym pracy na uczelni rezerwować 
sobotę na badania własne, a wtedy na poprawianie prac i przygotowanie do zajęć powin-
no wystarczyć 12 godzin pracy w niedzielę. Inna porada inspiracyjna z zakresu „time 
management techniques” to pisanie prac naukowych rankami, co oznacza czas od 4:00 
rano do 6:45, kiedy budzą się dzieci. Tymczasem, jak zauważają nakłaniające do buntu 
M. Berg i B.K. Seeber, praca akademicka z natury nigdy nie jest ukończona. Charakte-
ryzująca ją elastyczność w doborze godzin pracy oraz wykorzystywany przez korpora-
cyjny uniwersytet idealizm, kierujący działaniami akademików, powodują, że łatwo 
manipulacyjnie rodzić wśród kadry naukowej poczucie, że należy pracować cały czas 
lub odczuwać stres, jeśli się tego nie robi, poświęcając np. czas rodzinie, czy o zgrozo, 
na błądzenie myślami11. Omawiając produkcję wiedzy w korporacyjnym uniwersytecie 
i publicatio praecox, czyli wymuszaną przez parametryzację nadprodukcję publikacji, 
ukrywającą mizerność treści, wspominają autorki o zawodach w wygłaszaniu referatów 
naukowych przez trzy minuty12. Dotarły one zresztą z uczelni zachodnich do Polski. 
W internetowym podsumowaniu przeprowadzonego w marcu 2017 r. konkursu trzymi-
nutowych wystąpień doktorantów z Poznania można przeczytać informację: „Wszyscy 
zaprezentowali wysoki poziom prezentacji”. Środowisko polskich konstytucjonalistów 
nie pozostaje w tyle wobec takich wyzwań i potrafi zaprezentować w ramach swego 
ogólnopolskiego spotkania 48 referatów w czterech równoległych zespołach problemo-
wych w ciągu niepełnego popołudnia, od godz. 14:30 do 16:30. Dziesięciominutowy czas 
na wystąpienia dotyczące złożonych zagadnień ustrojowych może wydawać się rozwle-
kły wobec trzyminutowych prezentacji na wysokim poziomie, ale już czas na zbiorczą 
dyskusję wynosił 15 minut na 12 referatów w każdym z zespołów, co oznaczało średnio 
możliwość przeznaczenia 75 sekund dyskusji nad każdym wystąpieniem. Organizatorzy 
konkursów trzyminutowych referatów mają zapewne poczucie, że stanowią one pokaz 
niebywałej sprawności intelektualnej uczestników. Z perspektywy sceptycznej odwołać 
się należy raczej do anegdoty Woody’ego Allena: „Ukończyłem kurs szybkiego czytania. 
Przeczytałem Wojnę i pokój w 20 minut. Rzecz jest o Rosji”.

4.	Piszę te słowa z perspektywy osoby stykającej się głównie ze studentami pierw-
szego roku studiów prawniczych, zwykle słabo przygotowanymi na wcześniejszych etapach 
edukacji do podjęcia nauki na poziomie uniwersyteckim, oraz magistrantami piszącymi 
udane, dojrzałe prace magisterskie. W ramach ćwiczeń z prawa konstytucyjnego 

 10 M. Berg, B.K. Seeber, The Slow Professor. Challenging the Culture of Speed in the Academy, Uni-
versity of Toronto Press 2017 (korzystam z wydania uzupełnionego).
 11 M. Berg, B.K. Seeber, op. cit., s. 16-20.
 12 Ibidem, s. 65-66.
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opiekowałem się rocznie 200−300 studentami w grupach ćwiczeniowych liczących śred-
nio 40−50 osób, co oznacza też poprawianie w ciągu roku około 1200 indywidualnych 
pisemnych prac studenckich. Podlegam też naturalnie „parametryzacji”, do drugiego 
miejsca po przecinku. Zmiany cywilizacyjne i edukacyjne, na poziomie szkół średnich, 
powodują, że dydaktyka dla studentów prawa staje się, w mojej opinii, z roku na rok coraz 
bardziej wymagającym zajęciem. Na podstawie moich doświadczeń odwołam się do 
prostych przykładów dotyczących kwestii dobrze znanych innym konstytucjonalistom-
-dydaktykom. Art. 91 ust. 3 Konstytucji RP składa się z krótkiego zdania: „Jeżeli wyni-
ka to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację 
międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierw-
szeństwo w przypadku kolizji z ustawami”. Zdecydowana większość studentów rozpo-
czynających studia nie jest obecnie w stanie zrozumieć tego zdania na podstawowym 
poziomie rozbioru gramatycznego, nie dostrzega w tym zdaniu podmiotu i w związku 
z tym typowe odczytanie jest takie, że „umowy konstytucyjne” mają pierwszeństwo przed 
ustawami. Opis ten dotyczy zaś studentów będących najczęściej absolwentami tzw. reno-
mowanych liceów, często olimpijczyków, z ponadprzeciętnymi aspiracjami i szczerą go-
towością do współpracy w ramach zajęć dydaktycznych. Obserwuję od kilku lat, jak 
niezwykle trudnym zagadnieniem stał się w dydaktyce immunitet parlamentarny, ponie-
waż wymaga logicznego połączenia kilku informacji. Podobnie, w ramach nieskompli-
kowanych przecież przykładów, mozolnego i czasochłonnego objaśniania wymaga ka-
dencyjność Sejmu. Sporą trudność sprawia studentom zrozumienie, jak w praktyce 
funkcjonują dwa powiązane trzydziestodniowe terminy, jeden na wyznaczenie dnia 
wyborów, drugi na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu. Oceniam, że w nieodległej 
przyszłości, przy uwzględnieniu kompetencji kognitywnych studentów, niemożliwe będzie 
rzetelne przedstawienie całego standardowego kursu prawa konstytucyjnego w ramach 
jednego przedmiotu liczącego 60 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń.

Ściśle związany z tym jest problem egzaminowania. Na podstawie moich doświad-
czeń egzaminy testowe uważam nie tylko za nieprzydatne, ale za zdecydowanie szkodli-
we, ponieważ tworzą one iluzję opanowywania materiału i demonstracyjnie odstępują 
od powinności dydaktycznej uniwersytetu, którą jest formowanie człowieka potrafiącego 
wątpić, a w ten sposób krytycznie analizować rzeczywistość. Człowieka mniej podatne-
go na konformizm, współtworzącego zbiorowość mogącą oprzeć się ułudom autorytary-
zmu. Przepytywanie w pytaniach testowych z elementów art. 20 dotyczącego społecznej 
gospodarki rynkowej czy np. z liczby artykułów, z jakich składa się Konstytucja RP, jest 
antytezą pożądanej relacji edukacyjnej. Kwestię faktycznej realizacji w Polsce zasady 
społecznej gospodarki rynkowej uznaję za jeden z podstawowych problemów, który 
powinien być przedmiotem namysłu w ramach obywatelskiej edukacji konstytucyjnej, 
ale podjęcie go wymaga oczywiście rozbudowanej odpowiedzi pisemnej, a najlepiej 
zbiorowej dyskusji w ramach zajęć, nie zaś wyboru wariantu testowego. Ocena rozbudo-
wanych wypowiedzi pisemnych i ustnych studentów, opartych na lekturach, zajęciach 
i przemyśleniach, najlepiej przyczynia się do wykształcania umiejętności i kwalifikacji 
intelektualnych, do których rozwijania powinno służyć kształcenie uniwersyteckie. 
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Specyfika myślenia prawniczego powoduje zaś, że nieodzownym elementem kształcenia 
powinny być tzw. kazusy („hypotheticals”), przy użyciu których skutecznie sprawdzić 
można podstawy umiejętności argumentacyjnych. Podzielam przy tym w pełni przeko-
nanie F. Zolla, iż wymuszanie szczegółowego opanowania pamięciowego aktów norma-
tywnych służyć mogłoby ewentualnie przygotowaniu do prawniczych teleturniejów te-
lewizyjnych13. Autor ten trafia także w sedno, gdy stwierdza, że efektywne kształcenie 
prawnicze wymaga obowiązkowego uczestnictwa studentów w intensywnych, interak-
tywnych zajęciach prowadzonych w mniejszych grupach, w ramach których nieobecność 
studenta na zajęciach jest w zasadzie nie do nadrobienia14. Odnosi się to także do poru-
szanego tu kształcenia obywatelskiego. Studenci konfrontowani z kolejnymi etapami 
procesu politycznego, zachęcani do rozumienia (a nie pasywnego odtwarzania) sposobu 
funkcjonowania poszczególnych instytucji, mający okazję odnosić poruszaną problema-
tykę praw człowieka do własnych doświadczeń i kiełkujących poglądów politycznych, 
mogą rozwijać własne kompetencje obywatelskie i stawać się bardziej wymagającymi 
wyborcami. Tak zorganizowane zajęcia mogą też stanowić dla studentów „szkołę życia”: 
m.in. uczą się rozpoznawać własne możliwości, zalety systematycznej pracy i walory 
socjalizacji. Autorzy opracowania na temat edukacji demokratycznej wskazują, że w na-
szych burzliwych czasach edukacji takiej przypada rola wyjątkowa, a za najbardziej 
efektywny sposób edukowania demokratycznego obywateli uznają żywe uczestnictwo 
w demokratycznym dyskursie, który rzadko można spotkać w rzeczywistości, więc na-
leży go aranżować w warunkach edukacyjnych15.

Jednym z przymiotów edukacji konstytucyjnej jest jej uniwersalizm, możliwość 
i potrzeba odwoływania się do rozwiązań z całego świata i bogactwa konkurencyjnych 
podejść do naczelnego problemu utrzymywania pokojowej koegzystencji wspólnoty po-
litycznej. Trudno wyobrazić sobie przyzwoity kurs prawa konstytucyjnego o autarkicznym 
wymiarze, ograniczony jedynie do wyuczania z namaszczeniem liczby artykułów Kon-
stytucji czy np. poszczególnych kompetencji Prezydenta RP (ze starannym rozróżnianiem 
na kompetencje podlegające kontrasygnacie i prerogatywy). Przy tej okazji, akcentując 
obywatelski i edukacyjny walor takich uniwersalizujących, interaktywnych zajęć, pragnę 
zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo płynące z opierania dydaktyki na pokazach slajdów, 
zachęcających obecnie studentów do gromadnego robienia zdjęć centralnego ekranu. Taka 
metoda pracy jest kolejną niebezpieczną iluzją. Popularne slajdy w komputerowych pro-
gramach do prezentacji mają rozpaczliwie małą pojemność informacyjną, mieszczą jed-
norazowo najwyżej kilka czytelnych zdań, a ułatwiają studentom pasywne uczestnictwo 
w zajęciach, z poczuciem dobrze wykonywanego obowiązku, gdy rejestrują smartfonami 
kolejne kilkuzdaniowe wyimki. Ironizując, można powiedzieć, że znacznie więcej pożyt-
ku byłoby z takiej metody, gdyby asystenci wykładowcy wtaczali z mozołem na salę 
wykładową masywne kamienne stele z odpowiednimi inskrypcjami, bowiem mogą one 

 13 F. Zoll, op. cit., s. 113.
 14 Ibidem, s. 123.
 15 K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak, Edukacja demokratyczna jako sfera namysłu w filozofii prak-
tycznej, [w:] K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak (red.), Edukacja demokratyczna, Instytut Filozofii UAM, 
Poznań 2009, s. 8-9.
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pomieścić więcej tekstu niż fetyszyzowane slajdy, a poruszenie wywołane takimi czyn-
nościami bardziej sprzyjałoby sposobowi, w jaki uczy się mózg. W sensie neurobiologicz-
nym uczenie się oznacza modyfikację synaptycznej siły przenoszenia impulsów, co moż-
liwe jest tylko na synapsach aktywnych16.

Równolegle warto odnotować narastające, złożone zjawisko przesączania sfery 
uniwersyteckiej przez kulturę terapeutyczną i stosowanie wobec studentów kategorii 
pojęciowych wprost z medycyny, a zwłaszcza psychiatrii. Analizujący krytycznie tę 
kwestię Frank Furedi przytacza rozliczne przykłady skupiania uwagi na uniwersytetach 
na rzekomych problemach psychicznych studentów, ich rozmaitych traumach, łącznie 
z rozpoznawaniem nowego „syndromu lęku przedegzaminacyjnego”. Zdaniem tego 
socjologa medykalizacja uniwersytetów wynika po części z trudności z przyjęciem przez 
studentów, niemających dostatecznego wsparcia w rodzinie i bliskich, dorosłego podej-
ścia do życia. Uniwersytety podejmują więc zadanie socjalizowania młodzieży, którą 
postrzega się jako niezdolną do radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, co zaczy-
na stanowić samospełniającą się przepowiednię. W ten sposób szkolnictwo wyższe 
staje się współwinne traktowania studentów jak dzieci17.

Pośpiech i presja parametryzacji w kulturze uniwersyteckiej zawężają swobodę, 
a więc wartość badań naukowych. Badania pośpieszne ułatwiane są przez komputery-
zację, dającą pozór łatwego dotarcia do poszukiwanych treści w ramach „produkcji 
wiedzy”. Stanisław Grodziski napisał, że nie zazdrości jutrzejszemu badaczowi ułatwień 
dostarczanych przez komputeryzację: „Uproszczona informacja pozbawi go przyjemno-
ści samego poszukiwania, choćby miało się ono okazać bezskuteczne. Pozbawiony zo-
stanie satysfakcji płynącej z korygowania własnych pomyłek, radości, jakiej się doznaje 
w chwili odnajdywania czegoś interesującego”18. Podobnie autorki The Slow Professor 
przekonują, że wiedza szybka to „supermarket myślenia”, ustandaryzowany i łatwy do 
powielania19. Komputerowe przeszukiwanie źródeł według słów-kluczy, bez wędrowania 
po bibliotece, ułatwia zaś badaczowi dostęp do dominującej opinii, sprzyja utrwalaniu 
konsensu i zawężaniu zakresu idei20. W ramach moich aktualnych zainteresowań takim 
radosnym odkryciem, dokonanym niezgodnie z pseudologiką parametryzacji, było dla 
mnie uczestnictwo w błyskotliwym wykładzie dotyczącym poglądów Juliana Dunajew-
skiego, dzięki któremu mogłem dostrzec, jak zjawisko pogromów Żydów w Galicji 
w 1897 r. ułatwia zrozumienie tzw. Rekonstrukcji na amerykańskim Południu po wojnie 
secesyjnej.

5.	Na koniec tych skrótowych refleksji pragnę podnieść jeszcze kwestię konku-
rencji dla sfery edukacji, wieńczonej przez uniwersytety, ze strony Internetu. W 2014 

 16 Zob. M. Spitzer, Jak uczy się mózg, tłum. M. Guzowska-Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008, s. 114 i n.
 17 Zob. F. Furedi, The Therapeutic University, „American Interest”, vol. XIII, no. 1 (September/Octo-
ber 2017), s. 55-62.
 18 S. Grodziski, Klio, córka Mnemosyne, kelnerka z „Kopciuszka”. Kraków 1968-1982, Oficyna Wy-
dawniczo-Drukarska „Secesja”, Kraków 2014, s. 101.
 19 M. Berg, B.K. Seeber, op. cit., s. 58.
 20 Ibidem, s. 67.
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roku A. Preisner wyrażał optymizm co do wartości płynących z internetowych blogów, 
będących wysoce demokratycznym odnowieniem tradycji pamfletów politycznych21. 
Pomimo demokratycznego potencjału internetowych wspólnot odnotować trzeba mrocz-
niejszą i skuteczniejszą stronę takiej aktywności. Steve Bannon ‒ szef kampanii wy-
borczej Donalda Trumpa, który wprowadził do głównego nurtu amerykańskiej poli-
tyki tzw. alt-right, czyli środowisko nowoczesnej skrajnej prawicy, wrogie demokracji 
liberalnej ‒ uczył się pobudzać do aktywności politycznej internetowych nienawistni-
ków, obserwując wielomilionową zbiorowość grającą w Sieci w World of Warcraft22. 
Dawać do myślenia powinien opis szokujących internetowych wojen kulturowych jako 
podłoża do zwycięstwa wyborczego D. Trumpa przedstawiony przez Angelę Nagel 
w książce „Zabić wszystkich normalsów”. Jest to wstrząsająca relacja z wyłaniania się 
nowego ruchu antyestablishmentowego, skrywającego pod zasłoną ironii złowieszcze 
zachowania, w tym dokonywane przez rasistowskich internetowych nihilistów skoor-
dynowane akcje prześladowań oponentów i przypadkowych ofiar, w tym zabójstwa23. 
Jak w zakończeniu pisze autorka, ta bezprecedensowa w swej zajadłości kulturowa 
wojna przenosi się już w Stanach Zjednoczonych poza Internet. Amerykańskie uczel-
nie okazały się bezradne wobec radykalizacji młodzieży w antyintelektualnych nurtach. 
Jak wiele podobnych zjawisk, niechybnie dotrze ono również do Polski.

6.	Koda
Simon Lays przypomina anegdotę Vasariego o przeorze kościoła Santa Maria del-

le Grazie, który zwrócił się ze skargą do księcia Sforzy o ponaglenie malującego w ko-
ściele artysty. Przeora drażniło to, że ogrodnicy przekopujący ziemię w jego ogrodzie 
pracowali bez wytchnienia, a tworzący Ostatnią wieczerzę Leonardo da Vinci przez 
długie godziny wpatrywał się w ścianę bez sięgania po pędzle24. Gnając bez oporu w kor-
poracyjnym uniwersytecie, przyjmujemy rolę pośpiesznych kopaczy ziemi, a nie współ-
autorów fresków w umysłach studentów, którzy wybrali nas na swoich przewodników.

 21 A. Preisner, Forums, Blogs, Online Comments and Polemics as Information, [w:] A. Ławniczak, 
A. Preisner (red.), Przemiany państwa i prawa. Wyzwania współczesności, „Zeszyty Luksemburskie” nr 4, 
Lublin 2014, s. 170.
 22 Zob. J. Green, Devil’s Bargain. Steve Bannon, Donald Trump, and the Storming of the Presidency, 
Penguin Press, New York 2017, s. 81-83.
 23 Zob. A. Nagel, Kill All Normies. Online Culture Wars From 4Chan and Tumblr to Trump and the 
Alt-Right, Zero Books, Alresford 2017.
 24 S. Lays, Szczęście małych rybek, tłum. W. Dłuski, Drzewo Babel, Warszawa 2011, s. 17.
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Konsultacje społeczne jako instrument 
korporacjonizmu 

1. Wprowadzenie

Konsultacje społeczne stanowią instytucję demokracji partycypacyjnej i umożli-
wiają zainteresowanym wpływanie na kolejne etapy podejmowania decyzji politycznej 
oraz jej treść1 (a niekiedy także ich inicjowanie). Konsultacje są kluczowym sposobem 
włączania obywateli w proces podejmowania decyzji, służą artykulacji i wymianie po-
glądów, a ich celem jest poprawa jakości decyzji i legislacji2.

Udział czynnika społecznego w procesie kształtowania polityki państwa może 
przyjmować różnorodne postacie. Dokonując analizy procesu podejmowania decyzji 
politycznych, należy wyróżnić dwa podstawowe modele, w których dochodzi do zaan-
gażowania w tę procedurę społeczeństwa: korporacyjny i pluralistyczny. Warto dodać, 
że wypracowanie każdego z tych modeli było uzależnione od aktywności podmiotów 
zainteresowanych wpływem na kształtowanie polityki i prawa oraz ich roli w tych dzia-
łaniach, które zostały wyznaczone przez obowiązujące instytucje i normy prawne. 
Władza jest bowiem procesem opartym na wymianie, także informacji, dokonującej się 
między podmiotami zaangażowanymi w dany stosunek społeczny3. Ukształtowany 
model obowiązujący w danej organizacji państwowej stanowi zatem względnie trwały 
rezultat dotychczasowych negocjacji i przetargów dotyczących treści decyzji prawnych, 
a jego zmiana następuje zazwyczaj dopiero w sytuacji kryzysu władzy i oddolnych 
działań nowych grup interesu zainteresowanych rewizją tak ukształtowanego porządku4.

 1 M. Jabłoński, Demokracja partycypacyjna w Unii Europejskiej. Rozważania na tle wprowadzenia 
instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 4(99), s. 107.
 2 Siedem zasad konsultacji, dokument stanowiący część Kodeksu Konsultacji, zarekomendowany 
w programie „Lepsze regulacje 2015” jako dokument zalecany do stosowania w ministerstwach do czasu 
wypracowania w administracji jednolitych Wytycznych do Oceny Skutków Regulacji i Zasad konsultacji 
przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych https://www.gov.pl/documents/ 
31305/0/7_zasad_30-04.pdf/ee8a74ef-0f85-7fa5-fd00-abc105fd9067 [dostęp 29.01.2018].
 3 M. Crozier, E. Friedberg, Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, Warszawa 1982.
 4 A. Korybski, Zagadnienie równowagi interesów w decydowaniu prawnym, [w:] M. Chrzanowski, 
J. Kostrubiec, I. Nowikowski (red.), Państwo-prawo-polityka, Księga poświęcona pamięci Profesora Hen-
ryka Groszyka, Lublin 2012, s. 179.

https://www.gov.pl/documents/31305/0/7_zasad_30-04.pdf/ee8a74ef-0f85-7fa5-fd00-abc105fd9067
https://www.gov.pl/documents/31305/0/7_zasad_30-04.pdf/ee8a74ef-0f85-7fa5-fd00-abc105fd9067
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2. Model korporacjonistyczny

Współcześnie korporacjonizm występuje szczególnie silnie w tych krajach, w któ-
rych władza ingeruje w znaczący sposób w sferę gospodarczą. W wyniku tego kształtu-
ją się instytucjonalne powiązania pomiędzy państwem a różnego typu grupami interesu 
w procesie kształtowania szeroko rozumianej polityki państwa. Działalność grup inte-
resu przybiera postać długofalowej i systematycznej współpracy z organami władzy 
publicznej, co wymusza kreację silnych, zhierarchizowanych korporacji, gdzie rudymen-
tarne decyzje zapadają na poziomie elit. W ramach tych grup ścierają się oczywiście 
różne stanowiska i postawy, lecz efekt finalny stanowi wyrażenie enigmatycznego inte-
resu grupowego5. W modelu korporacyjnym „zostaje zatarta granica pomiędzy sferą 
kwestii publicznych a prywatnych. Grupy interesu zajmują określone formalne miejsce 
w ramach administracji publicznej, a państwo «deleguje» im wiele uprawnień, i to za-
równo w zakresie podejmowania decyzji, jak i wprowadzania ich w życie”6.

W krajach europejskich model korporatywistyczny występuje znacznie częściej. 
Stanowi on pochodną średniowiecznego systemu cechowego, w którego ramach grupy 
zawodowe posiadały dość zwarte struktury organizacyjne i mając przyznane pewne 
prawa i obowiązki, pełniły znaczącą rolę w życiu politycznym ówczesnych państw7. 
Zjawisko korporacjonizmu jest określane w literaturze politologicznej jako „pozaparla-
mentarny układ stosunków politycznych, czyli mechanizm rozstrzygania kwestii indu-
strialnych, wynikłych na tle pojawiających się konfliktów socjalnych i ekonomicznych”8. 
Współcześnie korporacjonizm przyjmuje znacznie szersze rozmiary i odnosić go należy 
do uczestnictwa różnych grup interesu (branżowych, zawodowych) w proces kreowania 
polityki. Wskazuje się nawet, że korporacjonizm „to coś więcej niż tylko system służą-
cy artykułowaniu interesów. Jest to raczej zinstytucjonalizowany system służący two-
rzeniu kierunków polityki państwa, w ramach którego wielkie organizacje interesu ko-
operują ze sobą oraz z państwem, nie tylko w procesie artykułowania interesów, lecz […] 
również w procesie wprowadzania ich w życie”9.

Korporacjonizm oznacza, że w państwie istnieją pewne sformalizowane kanały 
komunikacyjne, za pomocą których obywatele funkcjonujący w pewnych zrzeszeniach 
oddziaływać mogą na kształt polityki. Działalność konsultacyjna grup obywateli podle-
ga zatem pewnemu zorganizowaniu, a ich aktywność uzależniona jest od władzy − po-
lityków, którzy poprzez regulacje prawne lub działania nieformalne zapraszają do wy-
rażania opinii zainteresowane społeczności. Decyzje, przynajmniej w teorii, zapadają 

 5 R. Herbut, Polityka przetargów industrialnych. Między paradygmatem pluralistycznym a korpora-
cyjnym, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, 
Wrocław 1997, s. 191 i n.
 6 Ibidem, s. 197.
 7 A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 1995, s. 177.
 8 A. Chodubski, Grupy interesu w ujęciu historycznym, [w:] Z. Machelski, L. Rubisz (red.), Grupy 
interesu. Teorie i działanie, Toruń 2003, s. 116.
 9 G. Lehmbruch, Consociational Democracy, Class Conflict and the New Corparatism, 1979. Podaję 
za: A. Antoszewski, R. Herbut, op. cit., s. 252.
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zatem w wyniku prowadzonych negocjacji, konsultacji i przetargów10. Partycypacja 
przybiera najbardziej sformalizowaną postać w ramach funkcjonujących instytucji trój-
stronnych reprezentujących interesy związkowców, pracodawców i negocjujących swo-
je postulaty ze stroną rządową. Z tego też względu dostrzega się pewne niebezpieczeństwo 
związane z korporacjonizmem. Wskazuje się na przykład, że podejmowanie rozstrzygnięć 
w ramach tego modelu jest kosztowne, że istnienie sformalizowanych kanałów dostępu 
do władzy dla pewnych wybranych grup stwarza niebezpieczeństwo dla demokracji, 
zwłaszcza w krajach o długiej tradycji rządów autorytarnych11. Państwa o silnych trady-
cjach korporacyjnych włączają nawet pewne organizacje w skład struktur państwowych, 
przekazując im konieczność realizacji licznych zadań (np. Austria)12.

Korporacjonizm zakłada zatem włączenie pewnych grup interesu (zawodowych, 
branżowych) w proces kształtowania polityki państwa, przy czym zakres i siła oddzia-
ływania może być różna, w zależności od przyjętej w państwie koncepcji i pozycji, jaką 
osiągnęła dana grupa. Grupy interesu zostają włączone do systemu politycznego, zysku-
jąc niejednokrotnie formalny status quasi-publicznych organów państwa, uzyskując 
znaczny wpływ na proces legislacyjny13. Korporacyjny system politycznej partycypacji 
grup interesu ma charakter wysoce sformalizowany i opiera się na funkcjonujących 
w ramach norm prawnych licznych instytucjach w postaci stałych komitetów, rad spo-
łeczno-gospodarczych, komisji wielostronnych, ciał doradczych, które podlegają konsul-
towaniu przez władze (czasami nawet obligatoryjnemu) w procesie podejmowania roz-
strzygnięć politycznych, a także trójstronnych ciał negocjacyjnych. Podstawą działania 
tych sformalizowanych struktur konsultacyjnych są akty prawne o różnej mocy – od 
konstytucji, poprzez ustawy, na regulaminach wewnętrznych skończywszy. Konsultacjom 
podlegają różne grupy: związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawo-
dowe, organizacje rolników, ale także stowarzyszenia bankowców, firm ubezpieczenio-
wych, czy głównych gałęzi przemysłu. Ich skład, zasady konsultowania, ilość organiza-
cji jest różna i uzależniona od wypracowanego w państwie modelu korporacjonizmu14.

3. Przykłady korporacjonizmu w praktyce wybranych państw 
europejskich

Możliwość oddziaływania przez różnego rodzaju instytucje na treść tworzonego 
prawa, w szczególności prawa stanowionego przez parlament i rząd, stała się zjawiskiem 
powszechnie występującym we współczesnych państwach. Jej źródeł można dopatrywać 
się zarówno w koncepcji ustawy jako aktu stanowiącego przejaw woli suwerena, jak 

 10 M. Molęda-Zdziech, Między pluralizmem a korporatywizmem – próba rekonstrukcji modeli 
lobbingu, [w:] J. Gładys-Jakóbik (red.), Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce, 
Warszawa 2002, s. 118.
 11 W. Morawski, Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, Warszawa 1998, s. 91.
 12 „W przetargach dotyczących kwestii płacowych, cenowych, ubezpieczeń, zasiłków, polityki docho-
dowej, biorą udział największe władze każdego ze stowarzyszeń”. M. Molęda-Zdziech, op. cit., s. 119.
 13 J. Bartyzel, Korporacjonizm, http://haggard.w.interiowo.pl/corpo.html, [dostęp 25.08.2016].
 14 M.M. Wiszowaty, Regulacja prawna lobbingu na świece, Warszawa 2008, s. 87.

http://haggard.w.interiowo.pl/corpo.html
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i w działalności różnego rodzaju grup interesów dążących do ukształtowania prawa 
zgodnie z ich oczekiwaniami. W praktyce oddziaływanie grup interesów w modelu 
korporacyjnym przyjmuje dwie podstawowe formy organizacyjne15.

Oddziaływanie może następować poprzez jeden konkretny organ, który spełnia 
na określonym etapie procesu legislacyjnego funkcje opiniodawcze (konsultacyjne) 
wobec treści przyjmowanych projektów ustaw i rozporządzeń. We Francji takim organem 
jest Rada Ekonomiczna i Społeczna, która konsultuje sprawy socjalne i ekonomiczne, 
zapewniając różnym grupom interesu wpływ na kształtowanie polityki społeczno-eko-
nomicznej kraju i umożliwia ścieranie się na jej łonie różnych sił ekonomicznych i spo-
łecznych odgrywających istotną rolę w państwie. Model ten rozprzestrzenił się zresztą 
w licznych państwach afrykańskich będących pod wpływem francuskiej kultury praw-
niczej. Przykładowo można jeszcze wymienić Narodową Radę Gospodarki i Pracy we 
Włoszech, Centralną Radę Ekonomiczną i Narodową Radę Pracy w Belgii czy Radę 
Społeczno-Ekonomiczną w Holandii pełniące podobne funkcje16.

Geneza francuskiej Rady Ekonomicznej i Społecznej posiada długoletnią tradycję 
i została zapoczątkowana powołaniem w 1925 r. Narodowej Rady Ekonomicznej, której 
naczelnym uprawnieniem było formułowanie dla rządu opinii dotyczących również stano-
wienia prawa. W okresie późniejszym była w sprawach ekonomicznych konsultowana 
również przez parlament. Jej następczyni – Rada Ekonomiczna – stanowiła organ konsul-
tacyjny dla rządu i Zgromadzenia Narodowego w sprawie projektów ustaw. Miała też 
prawo do wydawania opinii z własnej inicjatywy. Obecnie Rada reprezentuje różne profe-
sje, grupy społeczne, czy, szerzej rzecz ujmując – grupy interesów (jej skład w zasadzie 
oddaje zróżnicowany charakter społeczeństwa francuskiego) i jest obowiązkowo konsul-
towana, gdy idzie o najważniejsze akty prawne dotyczące materii społeczno-ekonomicznej. 
Współcześnie jej rola znacznie wykracza poza przepisane prawem funkcje. „[…] W prak-
tyce działalność Rady obejmuje także inne sfery działalności rządu. W istocie Rada stała 
się, wbrew intencji konstytucji, organem opiniodawczym dla rządu przy podejmowaniu 
przezeń także innych decyzji niż formułowanie projektów ustaw czy dekretów”17 (np. 
opinie dotyczące sytuacji gospodarczej kraju czy sytuacji w określonej gałęzi gospodarki). 
Nie oznacza to oczywiście, że inne organizacje poza Radą nie pełnią funkcji konsultacyj-
nych i że są w procesie tworzenia prawa marginalizowane. Przykładowo francuska Fede-
racja Budownictwa podaje, że każda decyzja podejmowana w Ministerstwie Infrastruktu-
ry jest z tą organizacją konsultowana18. Niemniej jednak naczelną rolę konsultacyjną pełni 
w tym państwie Rada, upodobniając się niejako do trzeciej izby parlamentu.

We Włoszech doszło nawet do konstytucjonalizacji organu konsultacyjnego, jakim 
jest Narodowa Rada Ekonomii i Pracy. Powodem wprowadzenia takiej regulacji było 

 15 J. Trzciński, Udział rad społeczno-ekonomicznych w procesie tworzenia prawa we Włoszech i we 
Francji, [w:] K. Działocha, J. Trzciński, K. Wójtowicz, Studia nad udziałem grup interesów w procesie 
tworzenia prawa, Wrocław 1987, s. 159.
 16 Ibidem, s. 159, 162.
 17 Ibidem, s. 170-171.
 18 Lobby – piąta władza, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, „Materiały i Dokumenty” kwie-
cień 1994, nr 123, s. 7, http://biurose.sejm.gov.pl/ [dostęp 8.07.2016].

http://biurose.sejm.gov.pl/
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przekonanie, że społeczeństwo powinno mieć zapewniony większy wpływ na ustawo-
dawstwo, a swoją opinię powinno wyrażać za pomocą specjalnie do tego powołanych 
organów, stanowiących szczególną reprezentację społeczeństwa19. Zgodnie z art. 99 Rada 
jest organem pomocniczym i konsultacyjnym dla obu izb parlamentu i rządu w sprawach 
należących do jej kompetencji, a ustalonych odrębną ustawą. Jej uprawnienia sięgają 
jednak znacznie dalej, poza funkcję konsultacyjną. Radzie przyznano bowiem inicjaty-
wę ustawodawczą, dzięki czemu może brać udział w przygotowaniu aktów prawnych 
dotyczących kwestii ekonomicznych i socjalnych. Głównym zadaniem Rady jest przy-
gotowywanie opinii dla rządu i parlamentu w sprawach związanych z kwestiami ekono-
micznymi i prawem pracy. Organ ten posiada ponadto uprawnienie do przygotowywania 
uwag lub propozycji także wobec innych projektów ustaw, co może przybrać postać 
pośredniej inicjatywy ustawodawczej „Parlament ani rząd nie mają obowiązku zasięga-
nia opinii o wszelkich projektach ustaw z zakresu spraw ekonomicznych, socjalnych 
i pracy. Nie mają też obowiązku stosowania się do treści opinii. Jest to jednak instytucja 
żywa i potwierdzająca trafność przyjętego rozwiązania”20.

W Holandii Rada Społeczno-Ekonomiczna udziela rządowi opinii we wszystkich 
sprawach dotyczących spraw gospodarczych, spraw socjalnych i prawa pracy, posiada 
również pewne kompetencje stanowiące. Opinii Rady mają obowiązek zasięgać premier 
i następujący ministrowie: spraw ekonomicznych, socjalnych, sprawiedliwości, finansów, 
spraw mieszkaniowych, informacji, rolnictwa, spraw wewnętrznych21.

Nieco inne rozwiązanie przyjęto w Belgii, gdzie zamiast jednego organu powoła-
no dwie Rady pełniące funkcje konsultacyjne. Centralna Rada Ekonomii może przygo-
towywać opinie i propozycje dotyczące gospodarki narodowej na ręce ministra lub izby 
parlamentu, przy czym organy te nie mają obowiązku zasięgać opinii tej Rady. Podobne 
uprawnienia opiniodawcze posiada Narodowa Rada Pracy, która konsultuje kwestie 
związane z porządkiem socjalnym interesujące pracowników i pracodawców22.

W drugim modelu nacisk na treść tworzonego prawa mają różnego rodzaju instytu-
cje działające i wykorzystywane na różnych etapach procesu ustawodawczego (np. Szwe-
cja, Szwajcaria, Niemcy)23. W ten sposób angażuje się w proces legislacyjny liczne grupy 
interesu, reprezentujące często odmienne podmioty o rozbieżnych oczekiwaniach, najczę-
ściej poprzez występowanie do nich o opinie lub z wnioskiem o skonsultowanie projektu.

W Niemczech korporacje zawodowe, izby handlowe, przemysłowe czy rzemieśl-
nicze reprezentują interesy swoich członków poprzez wywieranie nacisku na ośrodki 
decyzyjne, z prowadzeniem konsultacji włącznie. Niemiecki korporacjonizm charakte-
ryzuje to, że „grupy interesu […] stały się pośrednikiem między państwem a grupami 
społecznymi, współpracują ze sobą i są od siebie zależne. Wynika to z uregulowań praw-
nych. Ustawa z 1967 r. o stabilizacji i wzroście gospodarczym nakłada na rząd federalny 

 19 M. Aubry, Le Conseil National de l´Economie et du Travail italien, „Revue du dront public et de la 
science politique en France et à l’étranger” 1959, nr 3, s. 471. Podaję za: J. Trzciński, op. cit., s. 146.
 20 J. Trzciński, op. cit., s. 149-150.
 21 Ibidem, s. 172.
 22 Ibidem, s. 173.
 23 Ibidem, s. 159.
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obowiązek kierowania się opiniami przedsiębiorców, związków zawodowych oraz admi-
nistracji lokalnej w zakresie aktów prawnych dotyczących kwestii gospodarczych”24. 
Przedstawiciele najpoważniejszych grup interesu stali się stałymi partnerami w konsul-
towaniu ważniejszych decyzji25. Grupom interesu oddziaływanie na proces decyzyjny 
sformalizowanymi kanałami ułatwia także Regulamin Ministerstw Federalnych, który 
wymaga uwzględniania opinii tych grup na etapie przygotowywania aktów prawnych. 
Ponadto w wielu ministerstwach funkcjonują ciała doradcze, w których skład wchodzą 
przedstawiciele wybranych organizacji zawodowych i społecznych26. W Niemczech dzia-
łalność konsultacyjna grup interesu przebiega zatem na trzech podstawowych płaszczy-
znach. Aktywność w ramach pierwszej z nich polega na udostępnianiu projektów ustaw 
do konsultacji zainteresowanym grupom interesu. „Konsultacje te stanowią nową jakość 
w całej procedurze [ustawodawczej – przyp. P.K.], wychodzą poza krąg uzgodnień biu-
rokratyczno-administracyjnych i mają zasadnicze znaczenie dla późniejszego powodzenia 
projektu”27. Drugim polem działania są organizowane w komisjach parlamentarnych tzw. 
wysłuchania publiczne (öfflentiche Anhörungen), pełniące tylko z założenia rolę informa-
cyjną (organizuje się je „w celu zgromadzenia informacji o sprawie, która jest przedmio-
tem obrad”), gdyż praktyka wyszła daleko poza tę funkcję28. Trzecią formą konsultacji 
jest włączenie przez administrację pewnych grup interesu w proces tworzenia prawa, 
poprzez zapewnienie udziału przedstawicielom grup w ramach różnych rad i komisji. To 
ostatnie zjawisko bywa przedmiotem krytyki i doczekało się nawet pejoratywnego okre-
ślenia w postaci „stosunków klientów” (Klientelverheltnis). Powoduje ono bowiem wy-
kształcenie się stałej relacji pomiędzy administracją a pewną grupą interesu, którą trak-
tuje się jako naturalnego i jedynie legitymowanego partnera do konsultowania spraw 
w określonej dziedzinie. Wykształcają się wówczas powiązania personalne pomiędzy 
grupą interesu a organem administracji publicznej uniezależniającej się od zewnętrznych 
źródeł informacji, czyli „stosunek klientów”. W ten sposób pewne grupy interesu inte-
grują się tak mocno z administracją, że neutralizują starania innych, konkurencyjnych 
grup o uzyskanie wpływu na proces prawotwórczy29.

W Niemczech sam udział grup interesu w procesie decyzyjnym nie uległ instytu-
cjonalizacji. Zainteresowane stanowieniem prawa grupy muszą zgłaszać się w specjalnym 
rejestrze prowadzonym przez przewodniczącego Parlamentu Federalnego30. Jeżeli chodzi 

 24 W. Jednaka, Proces lobbingu na wybranych przykładach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, USA), 
[w:] Z. Machelski, L. Rubisz (red.), Grupy interesu. Teorie i działanie, Toruń 2003, s. 385.
 25 E. Karpowicz, Lobbing we współczesnym świecie - zarys uwarunkowań prawnych i działań prak-
tycznych, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, listopad 1999, s. 9.
 26 Ibidem, s. 387.
 27 K. Działocha, Udział związków interesów w procesie tworzenia prawa w RFN, [w:] K. Działocha, 
J. Trzciński, K. Wójtowicz, op. cit., s. 59.
 28 § 70 ust. 1 zd. 1 Regulaminu Parlamentu Związkowego (ich wcześniejsza nazwa to „publiczne po-
siedzenia informacyjne”). Podaję za K. Działocha, Udział…, s. 94.
 29 Ibidem, s. 104.
 30 „Wymóg rejestracji wprowadzono poprawką do regulaminu Bundestagu 12 października 1972 r. 
Rejestr stowarzyszeń uprawiających lobbing jest publikowany corocznie w urzędowym dzienniku «Bunde-
sanzeiger». Procedura nadzorowana jest przez Przewodniczącego Bundestagu. Organizacja zarejestrowana 
ma dostęp do budynków parlamentu i rządu, może uczestniczyć w przygotowaniach aktów prawnych. 
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o konsultacje, to prawo do konsultowania mają wyłącznie te grupy interesu, które uzy-
skały powyższe uprawnienie na gruncie odpowiednich ustaw. Udział pozostałych grup 
interesu zainteresowanych konsultacjami w procesie prawotwórczym uzależniony jest 
wyłącznie od dobrej woli administracji państwowej, która może, ale nie musi konsultować 
z nimi pewnych rozstrzygnięć. Grupy te muszą jednak wcześniej ujawnić się w rejestrze 
i złożyć wniosek o włączenie ich do procesu konsultacyjnego nad projektem ustawy. 
Rozstrzygnięcie wniosku następuje w formie decyzji podlegającej zaskarżeniu. Jeżeli 
jednak ustawa zostanie uchwalona przed rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego, 
to grupa wnioskująca nie dysponuje prawem do wniesienia skargi konstytucyjnej i za-
skarżenia konstytucyjności ustawy w oparciu o pominięcie w procesie konsultacyjnym 
danej grupy, co zresztą znalazło wyraz w orzecznictwie Federalnego Trybunału Kon-
stytucyjnego31.

Siła niektórych grup interesu w Niemczech jest tak duża, że mają one możliwość 
skutecznego wpływania na obsadę niektórych stanowisk państwowych. W latach sie-
demdziesiątych kandydata na stanowisko ministra pracy konsultowano z władzami 
centrali związkowej DGB. Ponadto najbardziej wpływowe grupy interesu mają stały 
dostęp do Kanclerza i współdziałają z urzędem kanclerskim32.

W Austrii po raz pierwszy prawo do opiniowania projektów ustaw przyznano 
Wiedeńskiej Izbie Handlowej w 1848 r. Następnie podobne uprawnienie przyznawano 
tworzonym na podstawie ustawowej innym izbom, a nawet osobom prawnym nie będą-
cym związkami interesów, jak na przykład wybranym wspólnotom religijnym33. W prak-
tyce austriackiej wykształcił się nawet zwyczaj przekazywania do opiniowania projektów 
innym podmiotom niż wprost określonym w ustawach. Z uprawnienia tego korzystają 
współcześnie Austriacka Federacja Związków Zawodowych, Konferencja Przewodni-
czących Austriackich Izb Rolniczych oraz Zrzeszenie Przemysłowców Austriackich34. 
Prawo do opiniowania ustaw na etapie przedparlamentarnym ma na tyle silne uzasad-
nienie, że pojawiły się nawet postulaty konstytucjonalizacji związków interesów i przy-
znaniu im realnej pozycji w procesie ustawodawczym35.

Prawo konsultowania projektów ustaw z grupami interesów wynika wprost z prze-
pisów ustawowych, tj. ustawy o Izbie Handlowej z 1946 r. i ustawy o Izbie Pracy i o Izbie 
Rolnej, a w ograniczonym stopniu również z unormowań odnoszących się do Kościoła 
ewangelickiego i organizacji wolnych zawodów. Konsultacje mogą mieć charakter obli-
gatoryjnych i fakultatywnych. Te pierwsze dotyczą projektów rządowych, gdy proble-
matyka ustawy dotyczy obszaru działania określonej grupy zawodowej, drugie natomiast 
mogą być prowadzone w stosunku do projektów parlamentarnych i obywatelskich. 

W pracach parlamentu brane są pod uwagę wyłącznie opinie organizacji zarejestrowanych”. E. Karpowicz, 
op. cit., s. 8.
 31 A. Szmyt, Stanowienie ustaw w RFN. Rozwiązania proceduralno-organizacyjne w prawie konstytu-
cyjnym, Gdańsk 1993, s. 65 i n.
 32 E. Karpowicz, op. cit., s. 9.
 33 § 14 ust. 2 ustawy z 1961 r. o pozycji prawnej Kościoła Ewangelickiego.
 34 H. Schambeck, Parlament Republiki Austrii, Warszawa 1997, s. 213.
 35 H.R. Klecatsky, S. Morscher, Das Österreichische Bundesverfassungsrecht, Wiedeń 1982, s. 86.
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Należy zauważyć, że w 1968 r. austriacki Sąd Konstytucyjny uznał, że „ustawowe prawo 
grup interesu do udziału w konsultacji aktów prawotwórczych administracji wiąże się 
z roszczeniem po stronie grupy w przypadku niedopełnienia obowiązku konsultacji, 
a Trybunał w wypadku wykazania, że obowiązkowa konsultacja nie miała miejsca – ma 
podstawę do ich uchylenia, jako przyjętych z naruszeniem ustawy”36.

Korporacjonizm odgrywa w tym kraju tak istotne znaczenie, że od blisko stulecia 
toczy się tam dyskusja na temat utworzenia tzw. Rady Związków mającej status organu 
państwowego, która pełniłaby co najmniej funkcję konsultacyjną. Jest tam także silnie 
zakorzeniona idea partnerstwa socjalnego stanowiąca platformę do współpracy pomiędzy 
parlamentem i związkami interesów. Obecnie funkcjonujące Izba Handlowa oraz Izba 
Pracodawców posiadają identyczne uprawnienia w zakresie opiniowania projektów 
aktów opracowywanych przez rząd i wpływania na sprawy polityki gospodarczej. I choć 
stanowisko wypracowane wspólnie przez partnerów społecznych nie ma mocy wiążącej 
dla organów państwowych, to zdarzały się sytuacje, gdy ustawy były uchwalane w brzmie-
niu zaproponowanym przez Izby37. H. Schambeck wskazuje, że partnerzy społeczni 
dominują w działalności parlamentu przy okazji zajmowania się przez ten organ regula-
cjami z zakresu prawa pracy, polityki socjalnej, prawa konkurencji oraz sterowania 
procesami ekonomicznymi, merytorycznie przygotowują jego decyzje i akty prawne38.

K. Działocha zwraca również uwagę, że poza prawem do opiniowania przyznanym 
na mocy poszczególnych ustaw związki interesów korzystają z petycji zbiorowych w celu 
artykulacji swojego stanowiska. Jest to kolejna postać opiniowania ustaw, która jest re-
alizowana bez obowiązku przesyłania związkom projektów przez organy władzy. Nie 
stanowi ona jednak klasycznej formy działania w ramach korporatyzmu i jest bardziej 
charakterystyczna dla pluralistycznego modelu kształtowania polityki państwa39.

Organom państwowym przyznano prawo tworzenia „komisji parytetowych”. W ich 
ramach izby „razem z innymi, utworzonymi na podstawie ustaw korporacjami reprezen-
tującymi interesy gospodarcze wspólnie omawiały określone sprawy lub powoływały 
komisje kierujące wspólnymi instytucjami: w komisjach tych wszystkie podmioty powin-
ny być równo reprezentowane”40. Jest to druga forma wpływu na proces tworzenia prawa 
w Austrii zapewniająca współpracę związków interesów z przedstawicielami administra-
cji w radach i komisjach tworzonych już od czasów II Republiki. W ich skład wchodzą 
przedstawiciele związków dobrowolnych mających status prywatnoprawnych, jak również 
korporacje prawa publicznego. Za przykład współpracy pomiędzy związkami interesów 

 36 M.M. Wiszowaty, op. cit., s. 90.
 37 Przykładem może być ustawa kartelowa. Znamienna jest tu wypowiedź Gustava Zeillingera pod-
czas obrad nad tą ustawą w parlamencie: „Ustawa ta nie jest […] w odróżnieniu od innych materiałów 
prezentowanych przez komisję sprawiedliwości, opracowana tu w parlamencie, lecz jest to ustawa, której 
treść została wynegocjowana przez partnerów socjalnych, a ostateczny kształt nadali jej urzędnicy, stosując 
się do ustaleń poczynionych podczas tych negocjacji. Zostaje ona przedstawiona do uchwalenia bez żad-
nych zmian wprowadzonych przez komisję sprawiedliwości”. Cyt. za: H. Schambeck, op. cit., s. 247.
 38 H. Schambeck, op. cit., s. 252-253.
 39 K. Działocha, Pozycja związków interesów w procesie tworzenia prawa w Republice Austrii, [w:] 
K. Działocha, J. Trzciński, K. Wójtowicz, op. cit., s. 134-135.
 40 § 64 ustawy o Izbie Handlowej.
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a najwyższymi organami państwowymi uchodzić może powołanie w 1957 r. Parytetowej 
Komisji do Spraw Cen i Płac określanej jako organ doradczy i kontrolny zajmujący się 
podstawowymi kwestiami polityki socjalnej41.

4. Specyfika brytyjskiego modelu

W tym miejscu należy jeszcze podać przykład brytyjski. Pomimo to, że model 
występujący w Wielkiej Brytanii jest uważany za klasyczny przykład pluralizmu, nawet 
w tym państwie występują pewne mechanizmy charakterystyczne dla rozwiązań obec-
nych w korporacjonizmie. Został tam rozbudowany system konsultacji i uzgadniania 
projektów z reprezentacją grupy interesu. „Zinstytucjonalizowanym przejawem tej 
praktyki stały się komisje rządowe jako ciała doradcze, niekiedy przewidziane ustawowo, 
będące płaszczyzną negocjowania tak założeń, jak i szczegółów przygotowanego usta-
wodawstwa”42. Ponadto konsultacje społeczne z niektórymi grupami zawodowymi mają 
obligatoryjny charakter, co oznacza, że brak skorzystania z tej procedury w procesie 
legislacyjnym może nawet doprowadzić do odrzucenia ustawy. Prowadzenie konsultacji 
uważane jest tam za obowiązek leżący zarówno po stronie władzy, jak i podmiotów 
konsultowanych. Brak wystąpienia z wnioskiem o skonsultowanie jakiejś propozycji 
traktowany jest przez grupy za krytykę ich postępowania, co czasami stanowi powód 
odrzucenia przyjmowanego ustawodawstwa43. Nie wszystkie jednak grupy dysponują 
prawem konsultacji, lecz wyłącznie te, które wyróżniają się odpowiednim rozmiarem 
i przede wszystkim akceptacją ze strony organów władzy44. Prawo do bycia konsultowa-
nym ma jednak swoją cenę. Władza publiczna wymaga bowiem od takich grup postawy 
wstrzemięźliwej i wyważonej, w szczególności powstrzymywania się od krytyki mini-
strów i urzędników i jedynie nieliczne organizacje pozwalają sobie na zachowania agre-
sywne i krytyczne (np. Krajowy Związek Studentów). Ponadto niektóre organizacje 
włączane są w proces decyzyjny poprzez udział ich przedstawicieli w posiedzeniach 

 41 W ramach Komisji Parytetowej funkcjonuje podkomisja określana Radą do Spraw Gospodarczych 
i Socjalnych, która ma za zadanie opracowywać naukowo koncepcje gospodarcze i propozycje te przekazy-
wać następnie rządowi związkowemu. K. Działocha, Pozycja…, s. 137.
 42 K. Działocha, J. Trzciński, K. Wójtowicz, op. cit., s. 178.
 43 Grupy nacisku, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, „Materiały i Dokumenty” maj 1994, 
nr 132, s. 15, http://biurose.sejm.gov.pl/ [dostęp 8.07.2016].
 44 W. Jednaka, Proces lobbingu na wybranych przykładach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, USA), 
[w:] Z. Machelski, L. Rubisz (red.), op. cit., s. 383. „Ważne jest rozróżnienie pomiędzy grupami, które mają 
prawo do konsultacji z rządem i tymi, które go nie mają. Na przykład, w sferze nauki, związki zawodowe 
nauczycieli i władze lokalne mają takie prawo, natomiast Towarzystwo Nauczycieli Przeciwnych Karom 
Fizycznym oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Ogólnokształcących nie mają go. Niewiele grup prowa-
dzących kampanie na rzecz środowiska jest automatycznie konsultowanych w tej sprawie. Oczywiście gra-
nica między grupami uprawnionymi i nie uprawnionymi do konsultacji może by ć przekraczana. Na przy-
kład Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół prowadziło intensywną i uwieńczoną sukcesem kampanię 
na rzecz prawa do reprezentacji w Komisji Burnhama, która negocjowała wysokość wynagrodzeń nauczy-
cieli. Rząd, zastanawiając się, czy nadać tej grupie prawo do konsultacji, musiał rozważyć jej reprezenta-
tywność w swojej dziedzinie i rozważyć przypadki rywalizujących z nią grup roszczących sobie prawo do 
reprezentowania tych samych interesów”. Grupy nacisku…, s. 15.

http://biurose.sejm.gov.pl/
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organów konsultacyjnych (opiniodawczych). Do kontaktów formalnych dochodzi na 
posiedzeniach komisji królewskich, komisji dochodzeniowych i rządowych komitetów 
doradczych. Przykładowo zarówno Kongres Związków Zawodowych (TUC), jak i Kon-
federacja Brytyjskiego Przemysłu (CBI) miały przedstawicieli w Królewskiej Komisji 
do Spraw Reformy Związków Zawodowych i Stowarzyszeń Pracodawców, która odby-
wała spotkania często i regularnie. Pomimo tych istniejących rozwiązań systemowych 
grupy nacisku nie tracą z pola widzenia parlamentu, ani władz partyjnych, starając się 
wywierać na nich presję za pomocą lobbystów i stosowanych przez nich metod nacisku45.

Proces konsultacyjny wspomagany jest przez realizację idei zielonych i białych 
ksiąg, systemu wykorzystanemu następnie w Unii Europejskiej. Zielone księgi stanowią 
tam zarys projektu, którego wersja jest upubliczniania i poddana szybkim konsultacjom. 
Opinie nadsyła się zazwyczaj do 3 miesięcy na adres urzędnika, który jest ujawniony 
w dokumencie. Natomiast białe księgi są przedstawiane parlamentowi przez właściwego 
ministra i mają charakter dokumentu publicznego46. „System taki otwiera drogę do kon-
sultacji oraz umożliwia formowanie i przedstawianie opinii. Ogranicza zatem nieporo-
zumienie, blokowanie projektu, czy też poczucie odsunięcia i nieuczestniczenia w pro-
cedurze konsultacji”47.

Oprócz organów doradczych o charakterze permanentnym rząd powołuje również 
komisje ad hoc do zbadania pewnych spraw i wydania opinii. Rząd nie jest, oczywiście, 
zaleceniami związany48.

Obok konsultacji sformalizowanych należy wspomnieć o tych, które odbywają się 
w Anglii wskutek długoletniego procesu biurokratyzacji przedsiębiorstw i instytucji 
wielkokapitalistycznych oraz grup interesu, a także samego aparatu władzy. Sprzyjał on 
powstawaniu osobistych więzi, znajomości i powiązań, które torowały drogę wpływom 
i kontaktom, w wyniku czego doszło do wykształcenia mechanizmu nieoficjalnego, 
w ramach którego następuje nieformalne uzgadnianie poglądów, opinii i działań49. „W ten 
sposób konsultacje i współdziałanie aparatu administracyjnego z grupami zaintereso-
wanymi projektowaną przez rząd legislacją stało się częścią zaakceptowanego porządku 
rzeczy do tego stopnia, że odstąpienie od tego zwyczaju wymaga specjalnego uzasad-
nienia ze strony ministra”50.

Kreowanie i instytucjonalizacja stałych, zorganizowanych grup interesu usytuowa-
nych w ramach procesu decyzyjnego ciał przedstawicielskich lub przynajmniej tworzenie 
procedur zapewniającym grupom interesu udział w procesie stanowienia prawa, może 
być traktowana jako zmierzch modelu, w którym tworzenie prawa następuje wyłącznie 
w parlamencie. Dowodzić też może, że klasyczny system parlamentarno-gabinetowy 

 45 Katalog tych metod jest urozmaicony i niesformalizowany, a strategia dopasowywana do konkret-
nego przypadku. Więcej na temat metod lobbingu zob. P. Kuczma, Lobbing w Polsce, Toruń 2010, s. 75 i n.
 46 M. Molęda-Zdziech, op. cit., s. 121.
 47 Ibidem, s. 121.
 48 K. Wójtowicz, Rola grup nacisku w procesie stanowienia prawa w Wielkiej Brytanii, [w:] K. Dzia-
łocha, J. Trzciński, K. Wójtowicz, op. cit., s. 15.
 49 W. Zakrzewski, Ustawa i delegacja ustawodawcza w Anglii, Kraków 1960, s. 65.
 50 K. Wójtowicz, op. cit., s. 14-15.
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odchodzi w przeszłość51. Teza ta stanowi potwierdzenie poglądów formułowanych jeszcze 
na początku XX wieku przez G. Jellinka, który twierdził, że artykulacja niektórych idei 
oraz programów będzie miała lepszy efekt, jeśli będzie realizowana nie przez parlament, 
ale poprzez związki interesów, a funkcja opiniodawcza pełniona przez te podmioty będzie 
stanowić nową formę ustawodawstwa52.

5. Model pluralistyczny

Dla modelu pluralistycznego charakterystyczna jest niska instytucjonalizacja, do 
rzadkości należą procedury nakazujące włączanie grup interesu w proces decyzyjny. 
Wysłuchiwanie różnych opinii, konsultowanie zamierzeń legislacyjnych nie jest sforma-
lizowane. Z tego też względu w modelu tym aktywną i zauważalną rolę, z punktu wi-
dzenia procesu tworzenia prawa, pełnią lobbyści. Brak stałej reprezentacji wywołuje 
konieczność angażowania w proces decyzji niezliczonej liczby rzeczników interesów, 
reprezentujących odmienne interesy zleceniodawców. Model pluralistyczny cechuje 
zatem zjawisko rywalizacji, a nie budowania porozumienia. Przynależność do różnego 
rodzaju podmiotów gospodarczych nie jest przymusowa. Organizacje pracodawców 
i związki zawodowe „nie są podzielone według struktury branżowej, dlatego podejmu-
ją nierzadko działania konkurencyjne i nie zajmują pozycji monopolistycznych w swoich 
dziedzinach”53. Ewentualnie powstające koalicje pomiędzy grupami interesu mają nie-
trwały charakter. W państwach, w których realizowany jest pluralistyczny model spra-
wowania polityki, można też zaobserwować, że proces decyzyjny ma charakter zdecen-
tralizowany54. Pluralizm oznacza w związku z tym wzmożoną aktywność grup interesu, 
działających poprzez lobbystów, wykorzystujących w celu wywierania nacisku na proces 
legislacyjny nieoficjalnych i niesformalizowanych kanałów do przekazywania opinii 
i postulatów.

Jednak nawet w państwach reprezentujących model pluralistyczny kształtowania 
polityki państwa, możemy zauważyć pewne dążenia do formalizacji działań grup inte-
resu. Pierwszym tego objawem jest instytucjonalizacja lobbingu. Uchwalane są w związ-
ku z tym albo specjalne ustawy dedykowane lobbystom, albo też na gruncie innych 
aktów prawnych (np. regulaminów parlamentarnych) próbuje się normalizować zjawisko 
nacisku zorganizowanych interesów. Drugim przejawem formalizacji działań różnych 
grup nacisku jest konstruowanie pewnych instytucji konsultacyjnych (opiniodawczych), 

 51 „W zjawisku powoływania i funkcjonowania rad ekonomicznych należy nadto widzieć tendencje 
zmierzające do zracjonalizowania dotychczasowego systemu reprezentacji politycznej, krytykowanej jako 
niewystarczająca, na rzecz uzupełnienia jej reprezentacją funkcjonalną, tzn. reprezentacją różnych grup 
produkcyjnych i zawodowych. Pojawiają się nawet koncepcje uzasadniające, iż omawiane tu rady mają 
charakter trzeciej izby parlamentu”. K. Działocha, J. Trzciński, K. Wójtowicz, op. cit., s. 185.
 52 M.M. Wiszowaty, op. cit., s. 94-95.
 53 U. Kurczewska, Lobbing jako forma reprezentacji interesów, [w:] P. Kaczorowski (red.), Nauka 
o państwie, Warszawa 2005, s. 116. „Kierunek polityki jawi się jako rezultat szeregu względnie nieskoordy-
nowanych oddziaływań na rząd ze strony rywalizujących sił politycznych (grup interesu), a żadna z tych sił 
nie posiada nadmiernego wpływu”. D. Held, Models of Democracy, Stanford 1987, s. 191.
 54 R. Herbut, op. cit., s. 190. 
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w ramach których zainteresowani mogą się wypowiadać. Przykładem takich rozwiązań 
są amerykańskie przesłuchania komisyjne (hearings), zbliżone w swej istocie do nie-
mieckich öfflentiche Anhörungen i polskiego wysłuchania publicznego. Stwarzają one 
amerykańskim grupom interesu możliwość zaprezentowania opinii na temat projektu 
ustawy i uzasadnienia swojego stanowiska. Należy zwrócić uwagę, że to w komisjach 
zapada praktycznie decyzja co do dalszego losu projektu i następne stadia procesu legi-
slacyjnego nie mają dla lobbystów już tak istotnego znaczenia. W Stanach Zjednoczonych 
grupy interesu szukają jednak swojej szansy w inny sposób. Przede wszystkim już sam 
Prezydent USA wchodzi w sieć powiązań z rozmaitymi grupami interesu w trakcie 
kampanii wyborczej, gdzie pozyskuje od nich ogromne sumy. „W ramach jego urzędu 
zinstytucjonalizowano kontakty z organizacjami zewnętrznymi w urzędzie ds. kontak-
tów publicznych. Obok tego w aparacie egzekutywy działa znaczna liczba komisji i urzęd-
ników, powołanych specjalnie do utrzymywania kontaktów ze środowiskami zaintere-
sowanymi poszczególnymi wycinkami działalności administracji. Najwyżej stojący 
w hierarchii aparatu egzekutywy urzędnicy szefowie departamentów powoływani są po 
skonsultowaniu m. in. wpływowych grup nacisku”55. Jak widać zatem nawet w modelu 
pluralistycznym dochodzi do kreacji pewnych procedur konsultacyjnych, ale ma to miej-
sce w znacznie węższym wymiarze niż w korporacjonizmie, a ponadto procedury te 
odrywają raczej drugorzędne znaczenie, a nacisk na proces tworzenia prawa odbywa się 
głównie poprzez inne, niesformalizowane kanały przepływu informacji.

6. Model polski

Na tle powyższych rozważań należy zastanowić się nad klasyfikacją polskiego 
modelu kształtowania polityki państwa. Wydaje się, że elementy korporacjonizmu obecne 
są już na poziomie ustawy zasadniczej, która preferuje dialog z organizacjami społeczny-
mi prowadzony według sformalizowanych procedur. Zawarte w preambule Konstytucji 
odniesienie do „dialogu społecznego” stanowi wytyczną, aby proces tworzenia prawa był 
realizowany wespół z czynnikiem społecznym – z obywatelami i organizacjami, których 
regulacje prawne będą dotyczyć. Stanowi to imperatyw kreowania kanałów komunika-
cyjnych zapewniających przepływ informacji oraz prowadzenia konsultacji podczas sze-
roko rozumianego procesu decyzyjnego. W Polsce obowiązują również inne regulacje 
w randze ustawowej w liczbie blisko stu, które włączają bezpośrednio liczne grupy inte-
resu w proces konsultacyjny aktów prawnych dotyczących ich interesów, jeszcze przed 
parlamentarną fazą tworzenia prawa56. Znaczenie konsultacji przedparlamentarnych do-
strzegł także sam Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że „pod pojęciem trybu ustawo-
dawczego należy rozumieć nie tylko czynności składające się na rozpatrzenie projektu 
ustawy w parlamencie i jego przyjęcie w drodze głosowania przez obydwie izby, w sposób 
określony w Konstytucji oraz regulaminach izb, lecz także przygotowanie projektu usta-
wy z udziałem zorganizowanych grup (organizacji) społecznych, jeżeli taki udział jest 

 55 K. Działocha, J. Trzciński, K. Wójtowicz, op. cit., s. 179.
 56 P. Kuczma, Uprawnienia notariatu w korporacyjnym modelu lobbingu, „Rejent” 2010, nr 4, s. 72-73.
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ustawowo przewidziany” 57. W związku z tym pominięcie stadium konsultacji projektu 
ustawy stanowi naruszenie procedury ustawodawczej i teoretycznie mogłoby stanowić 
podstawę do sformułowania zarzutu niekonstytucyjności uchwalonej w takim wadliwym 
trybie ustawy. Nie bez znaczenia jest tu także Regulamin Sejmu i wymóg przedstawiania 
w projektach ustaw, pochodzących od wszystkich podmiotów inicjatywy, z wyjątkiem 
projektów wniesionych przez posłów lub komisje sejmowe, wyników przeprowadzonych 
konsultacji oraz informowania o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności 
jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów ustawy (art. 34 ust. 3). Inną sprawą jest natomiast 
praktyczna ocena aktywności poszczególnych grup interesu, jakości opinii przygotowy-
wanych w toku konsultacji społecznych, czy rzeczywistego zainteresowania decydentów 
wynikami uzyskanymi w ramach tych procedur. Na pewno jednak istniejący w naszym 
państwie korporacjonizm, rozumiany jako „włączenie grup interesu w proces podejmo-
wania i wdrażania decyzji politycznych”58, pozwala licznym grupom interesu na odgry-
wanie aktywnej roli w tworzeniu regulacji prawnych. Orzeczenie Trybunału Konstytu-
cyjnego, a także obecność licznych regulacji nakazujących prowadzenie konsultacji 
i uchwalanie prawa w oparciu o negocjacje jego treści z czynnikiem społecznym, utwier-
dzają w przekonaniu, że korporacjonizm ma w Polsce solidne podstawy.

Tezy o korporacyjnym modelu kształtowania w Polsce prawa nie podważa nawet 
obecność ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa59, która prze-
cież z założenia funkcjonować powinna w modelu pluralistycznym i stymulować jego 
rozwój. Ustawa lobbingowa wprowadza bowiem podział wśród samych lobbystów, dzie-
ląc ich na takich, którzy wykonują działalność lobbingową w formie zajęcia prowadzo-
nego na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej lub 
ogólnych, kodeksowych zasadach właściwych dla stosunków obligacyjnych (nawiązanie 
do modelu pluralistycznego) oraz na lobbystów, których działalność polega na promowa-
niu lub obronie interesów środowiska (korporacji), z której się wywodzą (korporacjonizm).

7. Zakończenie

Przeprowadzanie konsultacji na różnych szczeblach stało się charakterystyczne 
dla modelu korporacyjnego. Rzecz w tym, że konsultacje „korporacyjne” (środowiskowe) 
prowadzone są zazwyczaj z wybranymi grupami interesu, a ich realizacja nie musi wy-
nikać z dobrej woli władzy, gdyż konieczność ich przeprowadzenia gwarantują odpo-
wiednie uregulowania prawne, na podstawie których grupy interesu formalnie zostały 
włączone w proces decyzyjny. W ten sposób obecność procedur konsultacyjnych stała 
się jednym z fundamentów korporacjonizmu, których kwalifikowaną postacią są nego-
cjacje trójstronne prowadzone przez organy władzy z przedstawicielami wybranych, 

 57 OTK w 1992 roku – cz. I, Warszawa 1992, s. 123.
 58 A. Lijphart, M.M.L. Crepaz, Corporatism and Consensus Democracy in Eighteen Countries: Con-
ceptual and Empirical Linkages, „British Journal of Political Science” 1999, nr 21, podaję za: M.M. Wiszowaty, 
op. cit., s. 87.
 59 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
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a więc nie wszystkich (decyduje kryterium reprezentatywności) organizacji pracodawców 
i pracowników. Choć istnieją państwa, w których konsultacje „korporacyjne” mają 
większe znaczenie, to w praktyce legislacyjnej większości państw okoliczność, że wy-
niki konsultacji nie mają wiążącego charakteru, powoduje dość ostrożne traktowanie 
uzyskanych opinii, argumentów i postulatów sformułowanych w wystąpieniach „kon-
sultacyjnych”. Inaczej wygląda sytuacja propozycji, opinii czy studiów kierowanych 
przez organy trójstronne (rady społeczno-gospodarcze), które w znacznej liczbie przy-
padków są jednak uwzględniane przez parlamenty i rządy60. Funkcjonowanie rad spo-
wodowało również bardzo precyzyjne określenie etapu postępowania legislacyjnego, 
w którym opinie mają być przygotowywane.

Z pewnością jednak instytucjonalizacja specjalnych organów konstytucyjnych, 
a nawet ich konstytucjonalizacja, jak ma to miejsce we Włoszech, Francji czy Holandii, 
stanowi odzwierciedlenie poglądu, że wpływ grup interesu na proces kształtowania 
polityki państwa powinien odbywać się w sposób jawny, przejrzysty, co możliwe będzie 
za pomocą odpowiednich regulacji prawnych, precyzujących udział tych podmiotów 
w procesie tworzenia prawa61.

Odnosząc się natomiast do klasycznych konsultacji społecznych, należy zwrócić 
uwagę, że ich istnienie, czy nawet intensywność stosowania wcale nie muszą przesądzać 
o istniejącym w państwie modelu podejmowania decyzji politycznych. Wręcz przeciwnie, 
konsultacje społeczne rozumiane jako zaangażowanie w proces decyzyjny obywateli bez 
wprowadzania cenzusów związanych z przynależnością do danej grupy zawodowej, 
wykonywania pewnej profesji czy posiadania wyznaczonej pozycji w stosunkach pra-
cowniczych, są z punktu widzenia modelu neutralne i w żaden sposób o jego rodzaju nie 
przesądzają, ani go nie warunkują. Nawet obecność procedur konsultacyjnych przyjmujących 
sformalizowaną formę aktu prawnego, nie podważa tezy o indyferentności klasycznie 
ujmowanych konsultacji społecznych dla kwalifikacji modelu podejmowania decyzji 
politycznych w konkretnym państwie, pod warunkiem, że ich zakres podmiotowy nie 
ogranicza się do grup interesu wskazanych wyżej. Co ciekawe, klasycznie rozumiane 
konsultacje społeczne mogą się okazać znacznie bardziej interesujące dla lobbystów, 
którzy poprzez prowadzone kampanie mogą chcieć wpływać na ich wyniki lub nawet 
prowadzić do zawłaszczenia niektórych instytucji konsultacyjnych62.

 60 K. Działocha, J. Trzciński, K. Wójtowicz, op. cit., s. 185.
 61 Ibidem, s. 183.
 62 Takie obawy wysuwał w odniesieniu do wysłuchań publicznych obecnych w polskim porządku 
prawnym M.M. Wiszowaty.
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1. Pierwotna jedność społeczno-polityczna

Ziemskim odpowiednikiem typowej dla monoteistycznych religii wizji Pierwotnej 
Kosmicznej Jedni jest pogląd głoszący, że onegdaj, w przedpaństwowych czasach, ludzie 
żyli razem na łonie Natury w pozbawionym jakichś znaczących kontrastów społeczeństwie, 
mającym zatem egalitarny charakter, dzięki czemu mieliśmy do czynienia z „maksymal-
nie rozprzestrzenioną klasą średnią”, co sprawiało, że wszyscy przebywali w bezklasowym, 
bezstanowym, czy też pozbawionym uwarstwienia zespoleniu. Tak uważają marksiści, 
nauczający, że na początku społeczno-politycznej historii ludzkości odnajdujemy wspól-
notę pierwotną, jawiącą się jako zapowiedź mającego sfinalizować dzieje rodzaju ludz-
kiego komunizmu, gdzie znowu „wszyscy będą jedno”. Niezależnie od realności takiego 
scenariusza ludzkich dziejów wypada uznać, że zaspokaja on psychiczną potrzebę ode-
rwania się od kipiącej zazwyczaj konfliktami rzeczywistości, od której ucieka się w sferę 
lepszej od niej alternatywy, gdzie „lew spokojnie spocznie obok baranka”.

To biblijne przesłanie nakazuje nam przypomnieć sobie starotestamentowy opis 
Edenu, zamieszkiwanego przez pierwszych rodziców, żyjących tam zgodnie w stanie 
beztroskiej niewiedzy, póki chorobliwa dążność do jej przezwyciężenia nie sprawiła, że 
Adam i Ewa zostali wygnani z Raju, ale nawet wówczas wraz ze swoim bezpośrednim 
i pośrednim potomstwem zdają się tworzyć pozbawioną większych konfliktów społeczność, 
póki nie doszło do krwawo zakończonego konfliktu między bohaterami, z których jeden 
parał się pasterstwem, a drugi rolnictwem. Socjologiczno-wiktymologicznie rzecz ujmując, 
orzekniemy, że spowodowana różnymi sposobami wydzierania Naturze jej darów dywer-
syfikacja sposobów życia doprowadziła do stratyfikacji wspólnoty, skutkującej narastają-
cą rywalizacją między bardziej cywilizowanymi oraczami a pozostającymi na pierwot-
niejszym etapie rozwoju koczownikami, dybiącymi na wzbudzające zazdrość efekty 
rolniczego trudu. Społeczno-zawodowe zróżnicowanie oznacza pluralizm, stający się za-
rzewiem gnębiących ludzki ród konfliktów. Przesłanie to powtórzy się w opisie wydarzeń 
związanych z konstruowaniem „starotestamentowego drapacza chmur” w postaci „sztur-
mującej Niebo” wieży Babel, niewątpliwie będącej wyrazem wysokiego stopnia rozwoju 
i spluralizowania sił wytwórczych, bez czego tak ambitny przejaw cywilizacyjnego roz-
pędu nie byłby możliwy. Doprowadził on wszakże do tego, że pochłonięci różnymi 



428

Artur Ławniczak

aspektami Wielkiego Dzieła budowniczowie przestali się rozumieć i rozeszli w cztery 
strony świata, pogłębiając w ten sposób dokonany podział.

Generalnie podobny do powyżej przypomnianych obrazów znajdziemy w staro-
greckim micie Złotego Wieku, kiedy to pod panowaniem Kronosa ludzie żyli bez strachu 
przed bliźnimi, spoglądając na siebie nawzajem pełnym życzliwości spojrzeniem. Sielan-
ka owa skończyła się wówczas, gdy „gorszy metal wyparł lepszy” i nastały srebrne, 
a następnie żelazne czasy, pełne nienawiści i zbrojnych konfliktów, wywołanych cywili-
zacyjnym rozpędem, wyrażającym się w zakładaniu i rozroście nienaturalnych miast, 
brzemiennych fenomenem oddzielających się murami od „sennej prowincji” państwowo-
ści z pogłębiającym się podziałem na rządzących i rządzonych, co przypomina spostrze-
żenie Engelsa, że państwo powstało po to, aby antagonistyczne klasy nie pożarły się na-
wzajem, a zatem jego pojawienie się potwierdza fakt dokonanego już ewidentnego 
podziału w łonie rozpadającej się wskutek pojawienia się własności prywatnej pierwotnej 
wspólnoty. Wyrastające na jej ruinach państwowości muszą używać aparatu przemocy 
po to, aby utrzymać lud w ryzach, z czego wynika, że podtrzymywane dzięki temu zjed-
noczenie ludności, przymuszanej do przebywania w uciskającej pracujące masy politycz-
nej organizacji, odpowiada co prawda rudymentarnej i powszechnej potrzebie zbiorowe-
go bezpieczeństwa, ale z drugiej strony pozbawione jest kolorowego uroku, obecnego 
w przekazywanych z pokolenia w pokolenie opowieściach o Niepokalanym Dziecięctwie 
rodzaju ludzkiego, kiedy to wspólne bytowanie miało spontaniczny i prawnonaturalny 
charakter. Tęsknota za ową Utraconą Szczęśliwością znajduje swoje odbicie w toposie 
oszukiwanego przez swoich urzędników Dobrego Cara, z którym poddani utrzymują 
szczególną więź emocjonalną, nieobejmującą „świadomie alienujących się siepaczy”, 
z czego wynika, że usunięcie „złych panów” przywróciłoby, przynajmniej częściowo, 
onegdajsze, mlekiem i miodem płynące dla wszystkich Dobre Czasy. Skoro kiedyś one 
były, to nie muszą być bezpowrotnie utracone, a wraz z nimi w utopijnych wizjach nadej-
dzie dobrowolne odbudowanie prawdziwej, nienarzuconej Powszechnej Jedności Wszyst-
kich Ludzi Dobrej Woli, podczas gdy źli zostaną unicestwieni lub przeobrażeni.

2. Monistyczna względnie wieloraka istota państwowości

Filozoficzny ogląd państwa może mieć odgórny lub też oddolny charakter. W pierw-
szym przypadku będzie ono wyprowadzane z boskości lub starającej się abstrahować 
od niej antropicznej władczości. W takim ujęciu podkreśleniu ulega fenomen panowania, 
przejawiający się w odwiecznej hierarchiczności, nakazującej zwracać uwagę przede 
wszystkim na to, co najwyższe. W ten sposób traktowany podmiot, kosmogonicznie lub 
historycznie predestynowany do działań organizatorskich, skupia wokół siebie słabsze 
byty, uznające jego autorytet, gdyż z jednej strony są do tego zmuszone jego potęgą, 
a z drugiej dostrzegają w podporządkowaniu swój interes w postaci uzyskania ochrony 
przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami. Dla ich odparcia, jak również dla elementar-
nego wewnętrznego porządku, niezbędna jest ściśnięta w sobie państwowość, oparta na 
żelaznej dyscyplinie, nie dopuszczającej tworzenia jakichkolwiek ośrodków politycznych, 
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powoływanych po to, aby kwestionować słuszność poczynań najwyższej władzy, w na-
turalny sposób utożsamianej z państwowością albo przynajmniej z jej jądrem. Takie 
ujęcie odnajdziemy u Hegla, pojmującego państwo „jako rzeczywistą c a ł o ś ć, a nie 
konglomerat niezależnych jednostek, łączących się jedynie dzięki umowie”1.

W alternatywnej wizji traktuje się państwowość jako naturalny efekt społecznego 
instynktu ludzkości. Oznacza to, że w każdym człowieku jest głęboko zakorzeniona 
skłonność do gromadzenia się, zaspokajającego elementarną również dla wielu gatunków 
zwierząt potrzebę stadności, sprawiającą, że anachoretyzm traktowany jest jako zadzi-
wiająca aberracja, ponieważ stoi on w sprzeczności z arystotelesowskim przekonaniem 
co do tego, że ζооν πολιτικоν jest skoncentrowaną w każdej osobie esencją człowieczeń-
stwa. Nic zatem dziwnego, że przejawia się ono w powszechnym instynkcie państwo-
wotwórczym, nieustannie przenikającym ogół, co sprawia, że państwo „jest […] z natu-
ry w i e l o ś c i ą. Powstaje dzięki powiązaniu w całość wielu mniejszych organizmów. 
Jego osnowę tworzą rodziny, a także najrozmaitsze związki, towarzystwa. Bez nich 
państwo nigdy nie stałoby się tym, czym jest. «Jeśli więc rozwijać się będzie ku coraz 
większej jedności – argumentuje filozof – to z państwa powstanie rodzina, z rodziny zaś 
jednostka» − ostatecznie państwo przestanie istnieć”2. Nie może zatem ono wchodzić 
w zbyt ścisły związek z panującym, gdyż taka bliskość skutkuje utratą jego społecznego 
sensu, zatracającego się w jedynowładztwie, będącym zbyt prostym ustrojem, aby pora-
dzić sobie z niemożliwym do ogarnięcia skomplikowaniem, nieodłącznie towarzyszącym 
każdej państwowości, obejmującej liczne zbiory połączonych w rozmaitych kombinacjach 
pojedynczych i zbiorowych podmiotów. Taki stan rzeczy stanowi naturalne podłoże wie-
lowładztwa, zdającego się być jednakże wtórnym wobec spontanicznie pojawiającej się, 
na najwcześniejszym etapie rozwoju ludzkości w różnych częściach Świata, monarchii.

3. Rudymentarne jedynowładztwo i jego trwałość

Monokracja jest naturalnym systemem czy też sposobem sprawowania władzy3, 
odwołującym się do rozpowszechnionego wśród wielu ludów przekonania o niegdysiej-
szym panowaniu obdarzonego boskimi przymiotami Mądrego i Dobrego Przywódcy, 

 1 „Hegel nie akceptuje nowoczesnego i n d y w i d u a l i z m u”; S. Filipowicz, Historia myśli politycz-
no-prawnej, Gdańsk 2006, s. 317. Skutkuje on liberalizmem, wypaczającym według tego rodzaju myślicieli 
prawdziwą istotę państwa, które bynajmniej nie powinno służyć zaspokajaniu ludzkich prowolnościowych 
zachcianek, gdyż prowadzi to do przesadnego umysłowego pluralizmu, skutkującego rozchwianiem moral-
no-politycznej jedności, niezbędnej do utrzymania państwowego gmachu w stanie stabilności i solidności.
 2 S. Filipowicz, op. cit., s. 41.
 3 Przekonanie to było i jest podzielane przez wielu nietuzinkowych myślicieli, chociażby przez Bodina, 
który wywodził, że „suwerenność jest niepodzielna, dlatego też należy odrzucić wszelkie teorie o mieszanej 
formie rządu jako pozbawione sensu. Bodin nie wykluczał możliwości sprawowania władzy przez jakąś grupę 
obywateli czy nawet przez ogół, jednak za najbardziej naturalny ustrój uznawał monarchię”. H. Olszewski, 
Słownik twórców idei, Poznań 1998, s. 44. Przekonanie to uległo osłabieniu wraz z postępami „nowoczesnej 
schizmy bytu”, wyrażającej się m.in. w narastającym paragrafiarstwie, tym niemniej jeszcze na gruncie „tzw. 
konstytucji oktrojowanych występujących w XIX w.” czymś typowym było „uznanie monarchy za podmiot 
władzy państwowej”; B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1993, s. 134.
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który spełnił rolę organizatora życia społecznego, po czym odszedł4, pozostawiając za 
sobą tęsknotę za Wspaniałym Ojcem całej wspólnoty. Uczucie to, przynajmniej w pew-
nym stopniu, jest przelewane na jednoosobowo panujących ludzi, świadomie lub pod-
świadomie traktowanych jako jego następcy, podobnie jak Założyciel naznaczonych 
nadzwyczajnością, przejawiającą się często w przynajmniej potencjalnej boskości5, co 
wskazuje na to, że są oni przeznaczeni do kontynuowania założycielskiej misji Pierw-
szego Monokraty. W każdym razie ustanowiony przez niego model ustrojowy jest kom-
patybilny z monoteizmem, będącym „niebiańskim uzupełnieniem i spirytualną nadbu-
dową” dla naziemnego czy też przyziemnego jedynowładztwa6, przy czym trzeba 
zaznaczyć, że terrestralna monokracja na swoim wczesnym etapie rozwoju zazwyczaj 

 4 „Istota Najwyższa posiada wiedzę o rzeczach przyszłych, a jej mądrość jest nieskończona. W czasie 
swego krótkiego pobytu na ziemi ustanowiła prawa moralne i rytuały (przede wszystkim rytuał wtajemnicze-
nia) i czuwa nad przestrzeganiem tych praw”. R. Chauvin, Bóg uczonych, Warszawa 1965, s. 72-73. W mek-
sykańskiej wersji tego toposu brodaty Quetzalcóatl został wygnany przez niewdzięcznych ludzi i odszedł na 
Wschód, ale zapowiedział, że znów się pojawi, co sprawiało, że azteccy królowie skłonni byli do uważania 
siebie za namiestników, oczekujących Wielkiego Powrotu. „Wygnaniec […] miał powrócić – jak słońce […] 
od wschodu, by przywrócić swą władzę nad Indianami”. T. Łepkowski, Historia Meksyku, Wrocław – War-
szawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 49-50. Podobny motyw odnajdziemy w Persji, gdzie niegdyś 
szachowie, a współcześnie ajatollahowie oczekują na pojawienie się dwunastego w kolejności potomka Ale-
go, który to Alida zniknął w grocie niedaleko Samarry i zjawi się ponownie we właściwym czasie. Dla wielu 
szyitów Ali jest ważniejszy od Mahometa, urastając do rangi kogoś w rodzaju półboga lub nawet bytu jeszcze 
bardziej znaczącego i ta szczególna aura otacza również jego potomków, co sprawia, że ostatni spośród nich 
jest Wielkim Nieobecnym, na którego ponowne przyjście oczekuje puste krzesło w Medżlisie, a jego come 
back zapełni pustkę w duszach wiernych, z niecierpliwością oczekujących Prawdziwego Władcy.
 5 Jej konstatowanie jest funkcją przekonania o Niebiańskiej Wiedzy panującego, biorącej się z jego 
tylko częściowo ziemskiej tożsamości, skoro „u wielu plemion wódz był poczytywany za uosobienie więzi 
plemienia z porządkiem kosmicznym”. Wskutek utrzymywania się takiego poglądu na wyższym niż trybal-
ny etapie rozwoju „w starożytnym Egipcie kult faraona stał się centralnym elementem systemu religijnego. 
Faraon był poczytywany za jednego z bogów, siłę motoryczną («ka») wszystkiego, co działo się w państwie 
i przyrodzie”. Dla porównania „w Mezopotamii król był obdarzony świętym autorytetem, aczkolwiek nie 
uważano go za bóstwo”, podobnie jak „w tamilskim Tiru-Kuralu”, gdzie „król podobny jest do bóstwa, choć 
nie jest bogiem”. Gdy jednak powrócimy do Europy, to zauważymy, że „poczynając od Augusta, cesarze 
rzymscy (przeważnie po śmierci, ale czasem i za życia) ogłaszani byli bogami […] Modyfikacją idei świę-
tości władcy była koncepcja, przedstawiająca go jako ziemskiego następcę (namiestnika, pomazańca) boga 
czy proroka”. J.A. Lewada, Społeczna natura religii, Warszawa 1968, s. 169-170. Według dzisiejszych 
przekonań przywódca teoretycznie nie jest traktowany jako natchniony kontynuator poczynań Wielkiego 
Poprzednika, gdyż ma stanowić emanację Samoistnego Narodu, ale trudno nie dostrzec, że w USA kolejni 
prezydenci de facto są postrzegani jako kontynuatorzy misji Waszyngtona, kolejno urzędujący w stolicy 
nazwanej jego imieniem i składający mu rytualne hołdy. Wygłoszona ex cathedra przez któregoś z lokato-
rów Białego Domu oficjalna krytyka Ojca Założyciela zostałaby zapewne potraktowana jako świeckie bluź-
nierstwo, porównywalne do ataku na Stalina dokonanego przez Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR, co 
podkopało obowiązującą ideologię, doprowadzając do upadku Partii i Związku Radzieckiego. Inaczej spra-
wy potoczyły się w ChRL, gdzie postępuje się jak w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym żaden 
z genseków nie ośmielił się publicznie podważyć autorytetu Mao-Tse-Tunga, czy też w KRL-D, znanej 
z tego, że sprawujący władzę potomkowie Kim-Ir-Sena konsekwentnie wychwalają pod niebiosa jego wie-
kopomne zasługi, dzięki czemu oparta na ideologii dżucze państwowość oficjalnie zachowuje, podobnie jak 
w Chinach Ludowych, swą demosocjalistyczną postać, pomimo dokonujących się ewolucyjnie zmian.
 6 Zależności tej nie omieszkał zauważyć współautor Manifestu komunistycznego. W liście do eponima 
marksizmu zauważa on, że „jedyny Bóg nie mógłby powstać bez jedynego króla”. F. Engels, Engels do 
Marksa w Brukseli (18 październik 1846), [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. XXVII, Warszawa 1968, s. 66.
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znajduje się jednak w ścisłym związku z politeizmem7, ustępującym pola jedynobóstwu 
wraz ze znikaniem magiczno-deifikacyjnego wizerunku rudymentarnych monarchów, 
co stwarzało ideowo-polityczne zapotrzebowanie na mocniejszą niebiańską legitymiza-
cję zmuszonego do wyraźnego podporządkowania się teistycznemu paradygmatowi 
„ograniczonego do człowieczeństwa” władcy. Przy założeniu pluralistycznej teistyczno-
ści mógł on konkurować za życia lub po śmierci z innymi bóstwami o możliwie godne 
miejsce w „nadprzyrodzonej tabeli rang”, natomiast po utraceniu szans na ubóstwienie 
jako bardziej atrakcyjna jawiła się opcja podporządkowania tylko jednemu Najwyższemu 
niż całemu rojowi boskich postaci, rozmywających wyrazistość porównywanej z Nie-
biańskim Porządkiem ziemskiej monokratyczności.

Jest ona atrakcyjna ze względu na swą prostotę, w naturalny sposób kompatybilną 
z pozbawionymi społecznej stratyfikacji społecznościami8, lecz zachowująca swą siłę 
przyciągania również na wyższych etapach społeczno-politycznego progresu i łatwą do 
ogarnięcia dla każdego posiadającego w przynajmniej minimalnym zakresie zdrowy 
rozsądek człowieka. Bez większego trudu pojmuje on, że jądrem państwowości jest 
jedna osoba, sprawująca w rzymskim wariancie „najwyższą władzę wojskową, admini-
stracyjną, sądową i kapłańską” oraz częściowo prawodawczą9, a w despotycznie orien-
talnym monokratyczne władztwo rozciąga się dalej, ponieważ zasadniczo obejmuje 
całokształt legislacji. Ex definitione wszyscy inni niż przywódca członkowie politycznej 
wspólnoty są podporządkowani jedynowładcy, co sprawia, że zazwyczaj jest ona koja-
rzona przede wszystkim z monokratą, permanentnie pozostającym z państwowością 
w szczególnym stosunku, polegającym w klasycznym modelu na zawłaszczeniu jej przez 
panującego, mogącego w związku z tym z pełnym przekonaniem stwierdzić, że l’Etat 

 7 Taki schemat napotykamy w archaicznych państwowościach zarówno Starego Świata, jak i Amery-
ki, które „Hiszpanie napotkali w Meksyku i Peru. Był tam boski król obdarzony despotyczną władzą; 
w Egipcie cała ziemia była jego własnością. Była politeistyczna religia z najwyższym bogiem, z którym król 
pozostawał w szczególnie ścisłym związku”. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, Warszawa 2000, s. 24. 
Możemy więc mówić o duchowym pokrewieństwie, wzmacnianym przez występujące w różnych miejscach 
na Ziemi przekonanie o genetycznej więzi między panującą dynastią a Prestiżowym Teistycznym Bytem. 
Taka doktryna wciąż obowiązuje w Japonii, gdzie porażka w drugiej wojnie światowej zmusiła tenno do 
oficjalnej rezygnacji z boskości, ale narracja o pochodzeniu panującego od początków państwowości rodu 
od bogini słońca Amaterasu nie została zdezawuowana.
 8 Tak było np. u wczesnoantycznych Macedończyków. W ich wspólnocie „Čelniku, «najwyższy pa-
sterz» […] miał bardzo szerokie uprawnienia. On jeden decydował o kierunku przemieszczania się grupy, 
zarządzał jej wewnętrznymi sprawami i jako przedstawiciel grupy prowadził pertraktacje z osobami z ze-
wnątrz. Zajmował się sprawami pieniężnymi, sprzedawał produkty i decydował o wyrębie i sprzedaży drew-
na […] Widać w tym systemie zaczątek konstytucyjnej monarchii o bardzo szerokiej władzy króla, która 
miała później charakteryzować państwo macedońskie”. N.G.L. Hammond, Starożytna Macedonia. Począt-
ki, instytucje, dzieje, Warszawa 1999, s. 23.
 9 „Jeżeli chodzi o władzę ustawodawczą, to należała ona w zasadzie do zgromadzenia kurialnego, 
które uchwalało lub odrzucało wnioski postawione w formie zapytania przez króla. Mógł on samodzielnie 
wydawać rozporządzenia w zakresie swojej władzy wykonawczej”. A. Gaca, Państwo rzymskie, [w:] K. Ka-
mińska, A. Gaca, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2011, s. 82. Oznacza to, że przysługi-
wała mu jedynie prawodawcza moc pośledniej rangi, co świadczy o tym, że w europejskiej tradycji jest 
mocno zakorzeniona tradycja tworzenia prawa pozytywnego wyższej rangi przez zbiorowe podmioty, sta-
nowiąca doskonały podkład dla rozwoju parlamentaryzmu.
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c’est moi10. To proste przeniesienie cywilnoprawnej konstrukcji pełnej własności na 
obszar prawnopolityczny pozwala na budowanie obrazu Wielkiego Gospodarstwa z jed-
nym odpowiedzialnym za całokształt Posiadaczem na czele, doglądającym mnóstwa 
zagród, zarządzanych przez drobnych gospodarzy. Pławią się oni wraz z rodzinami 
i sługami w rozsiewanym przez Monokratę państwowotwórczym blasku i odwzorowują 
na swoim terenie model jednoosobowego władania, zakładający bezwzględne podpo-
rządkowanie wszystkich podwładnych głowie rodziny.

Taki, doskonale znany z prawa rzymskiego, paternalistyczny model funkcjonowania 
podstawowej komórki społecznej stanowił tradycyjny wzorzec, stanowiący z powodu za-
korzenienia w powszechnej świadomości potężny argument na rzecz konieczności odrzu-
cenia innych schematów organizacji władzy państwowej. Na jej potrzeby głowa rodziny 
stawała się głową państwa, dominującą nad poddanymi, pozbawionymi w dosłownie ro-
zumianej monarchii jakichkolwiek praw politycznych. Prawdziwy panujący nie może 
przecież godzić się na istnienie na ogólnopaństwowym szczeblu władztwa, jakie spoczy-
wałoby w innych niż jego rękach, gdyż inne rozwiązanie oznaczałoby odejście od konse-
kwentnego absolutyzmu ustrojowego, polegającego na tym, że panujący jest „jednocześnie 
najwyższym prawodawcą, rządzącym i sędzią, koncentrując w swoim ręku wszystkie 
funkcje władzy”11. W nieco szerszym, abstrahującym od zróżnicowanych sposobów wła-
dania ujęciu, jest absolutyzm przedstawiany jako „wolny od więzów, nieskrępowany, zu-
pełny, całkowity […] sposób sprawowania władzy, wraz z uzasadniająca go doktryną, 
polegający na skupieniu jej w jednym ośrodku decyzyjnym, wyposażonym w pełnię 
środków władczych (plenitudo potestatis)”12. Odejście od takiego modelu według zwolen-

 10 Konstatacja ta jest przypisywana Ludwikowi XIV, choć niektórzy co bardziej dociekliwi historycy 
dowodzą, że autorstwo wypadałoby przyznać komuś innemu. W każdym razie zdaje się, że aforyzm ten 
pojawił się w ramach propagandowych zabiegów oświeceniowych chwalców monarchii absolutnej, mają-
cych wykazać jej wyższość nad wszelkimi innymi ustrojami. Gdy przyszła moda na ludowładztwo, slogan 
ten zaczął być wykorzystywany jako koronny dowód na bezbrzeżną pychę niegdysiejszych monarchów, nie 
dostrzegających w rozległym i ludnym państwie nikogo poza samym sobą. Potwierdza się w ten sposób 
prawnokarna formułka o potencjalnej szkodliwości jakiejkolwiek wypowiedzi, w tym przypadku wycią-
gniętej ze sprzyjającego jej ideologicznego kontekstu i umieszczonej w innym, gdzie staje się rażąco nie-
zgodna z Mądrością Etapu. Jego przedabsolutystyczna hipostaza w prawnopaństwowym wymiarze polega-
ła na braku wyraźnie oddzielonych od siebie państwowości, co sprawia z dzisiejszej perspektywy wrażenie 
średniowiecznego galimatiasu, wybitnie utrudniającego powiązanie państwa wyłącznie z jedną osobą. No-
wożytna centralizacja zniosła te komplikacje, a wyniesiony jednoznacznie ponad wszystkich poddanych 
monarcha stał się wyrazistym celem dla rewolucjonistów, zamieniających monokratę w starym stylu na 
prezydenta bądź genseka Partii, wyrażającego oburzenie z powodu przypisywanej Ludwikowi obrazobur-
czej deklaracji, a następnie gorliwie krzątającego się wokół opanowania jak największej ilości dźwigni 
władzy, poświęconej przez kapłanów ludowładztwa.
 11 P. Samerek, Absolutyzm, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków 2004, s. 1. Dosłownie 
rozumiane jednoczesne sprawowanie zróżnicowanej funkcjonalnie władzy jest trudno realizowalne, 
w związku z czym być może lepsze byłoby sformułowanie „jest nieustannie”, mniej kojarzące się z działal-
nością w danym, konkretnym momencie z powodu położenia nacisku na abstrahującą od zróżnicowanych, 
niejednokrotnie odległych od siebie w czasie poczynań, ciągłość sprawowania władzy.
 12 Decyzyjne centrum nie musi być jednoosobowe, w związku z czym Józef von Radowitz „rozróżniał 
3 warianty absolutyzmu: «absolutyzm z góry na dół» (monarchia biurokratyczna), «absolutyzm z dołu do 
góry» (republika demokratyczna) i «absolutyzm ze środka» (rząd parlamentarny”. J. Bartyzel, Absolutyzm, 
[w:] J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, [w:] 
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ników jedynowładztwa sprowadza zgubne rozprzężenie, generowane przez rozmnożone 
ponad konieczność władcze podmioty, współkonstytuujące nieszczęsny pluralizm, który 
prędzej czy później wymyka się spod kontroli, bo przecież „władza polityczna ma tenden-
cję do bycia jedną i niepodzielną”13, z czego wynikałoby, że wszelakie jej szatkowanie jest 
niepotrzebne i przysparza zbędnych problemów, nieuchronnie pojawiających się wówczas, 
gdy rozmywa się niezmienna, skoncentrowana w jednym jądrze istota władania.

W idealnym, odwzorowującym w ułomnej, bo ziemskiej postaci, monoteistyczny 
model Civitas Dei, nie można uniknąć będącego największym wyzwaniem dla każdego 
jedynowładcy przemijania. Każdy rozsądny przywódca musi sobie zdawać sprawę z tego, 
że prędzej czy później nadejdzie pora na odejście z tego świata, nieuchronnie skutkują-
ce oddaniem władzy. Może ono być równoznaczne z likwidacją państwowości, która 
w najprostszym wariancie staje się częścią silniejszego sąsiada, od dłuższego czasu 
zwiększającego zakres swoich wpływów na interesującym go terytorium, aby je wchło-
nąć w sprzyjających okolicznościach, jakie nastają po bezpotomnej śmierci monarchy, 
kiedy to osieroceni poddani brani są pod opiekę przez obejmującą ich już wcześniej swym 
protektoratem potencję, rozszerzającą swój Lebensraum na mocy podpisanego ze słab-
szym partnerem układu14, dającego jurydyczną podstawę dla zmiany na politycznej 

J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, t. I, Radom 2007, s. 13. Wydaje się jednak, 
że w swej najbardziej klasycznej postaci absolutyzm ma formę monokratyczną, z czego wynika, że jego 
kolektywne postacie są wtórne, choć nolens volens odwołują się do rudymentarnego gminowładztwa, jakie 
może być uznane w ludowładczej optyce za źródłową postać wszelakiego władania, tyle że trudno jest 
w nim wyróżnić ośrodek decyzyjny, ex definitione tożsamy z całością. Jeśli uznamy więc, że władza ma być 
zinstytucjonalizowana, to w tym przypadku jej nie odnajdziemy, gdyż zwarty ogół nie pozwala na niwelu-
jące gromadnościowe samowładztwo usamodzielnienie się władczego ośrodka.
 13 Wysnuwa się z tego wniosek, że „wszelkie teorie kontraktualne oraz trójpodziału władzy sprawdza-
ją się tylko wtedy, kiedy są uznawane przez ogół”. M. Ambrożek, Istota konfliktu politycznego, http://mysl-
konserwatywna.pl/ambrozek-istota-konfliktu-politycznego/ [dostęp 20.02.2018]. Problem w tym, że zasad-
niczo nie jest możliwe, aby ogół zaaprobował jedną teorię w zunifikowanej wersji ze względu na naturalny 
zunifikowany pluralizm myślenia. Zachodzi zatem potrzeba narzucania przemocą jakiegoś wariantu zinsty-
tucjonalizowanej wielości, co pozostaje w sprzeczności z liberalną obietnicą „zbudowania na gruzach de-
spotycznej przeszłości nasączonego wolnościowym przesłaniem systemu”. Zawsze wybiera się między 
rozmaitymi wariantami jakiegokolwiek systemu i w ostatniej instancji opcja, uznana w ten lub inny sposób 
za najwłaściwszą, jest sankcjonowana przez zorganizowaną państwową przemoc, co skłania anarchistów do 
konstatowania, że każda państwowość jest immanentnie zła.
 14 Logika takich porozumień była dobrze zrozumiała w Średniowieczu z typowymi dla niego lenniczy-
mi stosunkami, sprawiającymi, że mniejsze organizmy państwowe były oficjalnie podporządkowane więk-
szym, dysponującym legalną możliwością wpływania na wydarzenia polityczne, do jakich dochodziło na 
zależnym od suzerena terytorium. Stawał się on według ówczesnych wyobrażeń naturalnym spadkobiercą 
lennika, wykonującym jego prawa i zobowiązania, co byłoby trudne do zrealizowania bez sukcesji władzy, 
jaka w przypadku nieprzejęcia jej po bezpotomnym przywódcy przez nadrzędną w feudalnej hierarchii 
osobę, mogłaby dostać się w ręce niebezpiecznego uzurpatora. Aby uniknąć takiej opcji w 1335 r. król Jan 
Luksemburski wcielił do Korony Czeskiej księstwo wrocławskie po śmierci Henryka VI, kończącej pia-
stowskie władanie nad stolicą Śląska. Sytuacja powtórzyła się w 1392 r., gdy po wygaśnięciu kolejnej gałę-
zi Piastów księstwo świdnicko-jaworskie również stało się częścią czeskiej korony. Taki sam skutek miała 
śmierć ostatniego męskiego Piastowicza Jerzego Wilhelma w 1675 r., było to przyłączenie księstwa legnic-
ko-brzeskiego do Królestwa Czech.

W podręcznikowej historii Polski większą rolę odgrywa inkorporacja Mazowsza do Polski po wy-
marciu panujących w Warszawie i okolicach Piastów, co nastąpiło w 1526 r., a zatem zaraz po hołdzie pruskim, 
zakładającym analogiczny scenariusz po wygaśnięciu w Prusach Książęcych dynastii wywodzącej się od 

http://myslkonserwatywna.pl/ambrozek-istota-konfliktu-politycznego/
http://myslkonserwatywna.pl/ambrozek-istota-konfliktu-politycznego/
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mapie, odzwierciedlającej naturalną tendencję do wymierania zarówno ludzi, jak i rodów, 
ustępujących miejsca silniejszym.

Mniej radykalnym rozwiązaniem problemu sukcesji, nie skutkującym z założenia 
anihilacją państwowości, jest jej podział między uprawnioną do dziedziczenia progeni-
turę, mającą utrzymywać ze sobą związki pomimo wyznaczenia osobnych dzielnic dla 
poszczególnych potomków. Utrzymana zostaje koncepcja panowania tego samego rodu, 
przy czym zamiast primogenitury wchodzi w życia zasada senioralna, przewidująca, że 
w dotychczasowej stolicy, w dalszym ciągu traktowanej jako najważniejsze ludzkie sku-
pisko Ojczyzny, będzie urzędował najstarszy rodowiec, sprawujący patronat nad juniora-
mi, uznającymi jego przodownictwo w dynastii, równoznaczne z pierwszą pozycją w pań-
stwowości wyższego rzędu, obejmującej tereny opanowane przez wspólnego przodka 
i przynajmniej symbolicznie podtrzymywanej w sferze propagandowej pomimo wydzie-
lenia państewek, których władcy nieuchronnie zaczynali prowadzić własną politykę, 
niekoniecznie zgodną z interesami de facto rozparcelowanej poprzedniej postaci państwo-
wości, utrzymującej się w przekształconej i znacznie mniej jednoznacznej postaci.

Tradycyjną alternatywą dla podziału państwa między potomków jest przekazanie 
go w całości jednemu z nich, zazwyczaj najstarszemu, zastępującemu na tronie rodzica 
po zakończeniu jego panowania. W takim wypadku mamy do czynienia z utrwalającą 
jedynowładztwo primogeniturą, skutkującą kojarzeniem przez poddanych dynastyczno-
ści przede wszystkim z jednoosobowym monarchą, dziedziczącym władanie po swoim 
przodku i przekazującym je potomkowi. Sprawia to, że nie koncentrujący się na teraź-
niejszości postronny obserwator powinien dostrzec przede wszystkim ciąg połączonych 
więzami krwi postaci, przekazujących sobie w spadku państwowość, nad którą mają 
panować na podstawie genetycznej legitymizacji, ułatwiającej przejmowanie po poprzed-
nikach jedynowładczego paradygmatu w nienaruszonej postaci, niezagrożonej koniecz-
nością ustępstw wynikających z potrzeby zabiegania o głosy wyborców, typową dla 
monarchii elekcyjnej.

W tym ostatnim przypadku suwerenność przesuwa się w stronę podmiotu doko-
nującego wyboru, którego rezultat z założenia jest niepewny, gdyż wynika z rozkładu 
sił wewnątrz kolegium elektorskiego, którego członkowie poddawani są najrozmaitszym 
naciskom, dla jakich nie ma miejsca wówczas, gdy mamy do czynienia z hołdującą jasno 
określonym regułom dziedzicznością. W znacznym stopniu ułatwia ona przetrwanie 
monokracji w jej wyrazistej postaci, przejawiającej się w daleko posuniętej koncentracji 
funkcji kierowniczych w jednej osobie, przy boku której wychowuje się następca, od 
maleńkości przygotowywany do powielenia modelu sprawowania władzy w jakim wy-
rastał, przyzwyczajając się do niezbędności uznania istnienia prawnopolitycznych limi-
tów jedynowładztwa, sprawiających, że monarchia jawi się jako ograniczona, które to 
założenie zawiera w sobie domniemane przyzwolenie na idącą w kierunku parlamenta-
ryzacji ewolucję systemu rządów, doprowadzającą europejskie królestwa do typowej dla 
Starego Kontynentu postaci, jaką uzyskały one w XX stuleciu, kiedy to dochodzi do 

ostatniego mistrza Zakonu Najświętszej Maryi Panny. Późniejszy bieg wydarzeń sprawił, że nie doszło do 
realizacji tego zamiaru.



435

Dywagacje na temat zasady jedności władzy państwowej

demokratyzacji oraz pluralizacji monarchii, wskutek czego utrwala się w nich poliarchia, 
koegzystująca ze wciąż monarchiczną fasadą, mogącą przykrywać, jak się okazuje, 
rozmaite schematy rządzenia, również takie, jakie są dość istotnie oddalone od założy-
cielskiej wizji koronowanego przywódcy, podporządkowującego sobie de iure i de facto 
wszystkich mieszkańców państwa, nolens volens wykonujących polecenia monokraty. 
Typowy schemat dokonującej się w ramach monarchii ewolucji prowadzi do tego, że 
głowa państwa musi się godzić z utratą dominacji nie tylko w sądownictwie i prawodaw-
stwie, lecz także w zakresie władzy wykonawczej, opanowywanej w coraz większym 
stopniu przez premierów. Taka „premieryzacja”, skutkująca zdobywaniem przez jednost-
kę coraz większej władzy nad aparatem państwowym, prowadzi do monokratyzacji 
państwowości, będącej trudnym do uniknięcia zjawiskiem. Występuje ono zarówno 
w sparlamentaryzowanych monarchiach i republikach, jak i w zdominowanych przez 
prezydentów państwach, gdzie niejednokrotnie mamy do czynienia z republikańskim 
wariantem dziedziczności. Idzie on w parze z długotrwałym utrzymywaniem władzy 
przez jedną partię, przekształcającą się w „Wielką Rodzinę”, stanowiącą nowoczesny 
odpowiednik onegdaj potężnych królewskich rodów, podporządkowujących się wszakże 
w instytucjonalnym wymiarze koronowanym współrodowcom, zastępowanym dzisiaj 
przez „demokratycznie namaszczonych” liderów, kontynuujących mutatis mutandis 
wielką jedynowładczą tradycję, silnie zakorzenioną w prawnopolitycznej tradycji ludz-
kości, w tym również tej jej części, której przyszło w udziale zamieszkiwać Stary Kon-
tynent i jego obrzeża.

4. Klasyczna śródziemnomorska monokracja

W typowo eurocentrycznym oglądzie polityczno-ustrojowych modeli najbardziej 
znanych i wyrazistych przedstawicieli ich monokratycznego wariantu wypada szukać 
w starożytnych czasach na południe i wschód od Morza Śródziemnego. W ostatnim 
tysiącleciu przed Chrystusem na jego północnych brzegach ukonstytuował się grecki 
demokratyzm oraz rzymski republikanizm, co sprawiło, że stały się one wyrazistą al-
ternatywą dla pozaeuropejskich despocji, których władcy bynajmniej nie zamierzali 
zmieniać istniejącego w ich państwach prawnopolitycznego modelu, spełniającego za-
potrzebowanie społeczne na wyniesionego ponad wszystkich mieszkańców przywódcę, 
rządzącego we własnym imieniu i w uznany przez samego siebie za właściwy sposób. 
Upadek „helleńsko-italskiej ustrojowej aberracji” wyraziście pokazał, że również w eu-
ropejskiej prawnopolitycznej przestrzeni nie można abstrahować od „nieśmiertelnej 
jedynowładczej tęsknoty”.

Jej urzeczywistnienie sprawia, że pełnia władzy jest skupiona w rękach zasiadają-
cej na monarszym tronie jednostki, utożsamianej z jedynym w państwie organem, które-
mu podporządkowane są wszystkie pozostałe części aparatu przymusu. Wszelki politycz-
ny pluralizm traktowany jest jako niepożądane, przynoszące zgubne skutki zjawisko, 
którego trzeba się wystrzegać jak ognia. Skrajnie scentralizowana państwowość powinna 
dusić w zarodku jakiekolwiek przejawy zróżnicowania, rozsadzające jej monolityczną 
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strukturę z wszechwładnym panującym na czele, będącym w religijno-politycznym wy-
miarze ojcem, opiekunem czy też pasterzem powierzonej jego pieczy „ludzkiej trzody”. 
Jej zadanie polega na posłusznym wykonywaniu idących z góry poleceń, pochodzących 
wszak od osoby posiadającej inny ontologicznie status niż jej podwładni, będący tylko 
zwykłymi ludźmi, podczas gdy wyniesiony ponad innych władca kojarzony jest z bo-
skością.

Wiąże się to z domniemaniem nieomylności jego postanowień i słuszności jego 
poczynań. Logicznie wynika z tego, że nie ma miejsca na jakiekolwiek instytucje, które 
miałyby weryfikować prawidłowość władczych rozstrzygnięć. Przy takim nastawieniu 
panujący jest jedynym ośrodkiem prawodawczej, wykonawczej, sędziowskiej i jakiej-
kolwiek innej władzy. Władza osądzania wydaje się być najbardziej pierwotną i nietrud-
no sobie wyobrazić, że przywykli do uznawania słuszności oraz sprawiedliwości fero-
wanych przez judykatora wyroków podsądni oraz potencjalni podsądni nie przejawiali 
większych oporów wobec rozszerzania władania cieszącego się powszechnym poważa-
niem sędziego na inne sfery władania. W każdej z nich odnajdziemy pierwiastek osą-
dzania, będący zapewne najistotniejszą częścią sprawowania jakiejkolwiek władzy, 
która w konsekwentnie monokratycznym wariancie w bezalternatywny sposób od nie-
pamiętnych czasów jest sprawowana przez najwybitniejszą we wspólnocie politycznej 
jednostkę, naturalnie, mitycznie oraz racjonalnie predestynowaną do tego, aby wszyscy 
inni byli jej bezwzględnie podporządkowani. Nie znaczy to rzecz jasna, że nie odnaj-
dziemy po zakończeniu „grecko-rzymskiego eksperymentu” rozlicznych do niego od-
niesień, tym niemniej skłonność do absolutyzacji władzy jest niemożliwa do przeoczenia 
w politycznej historii Europy.

5. Demosocjalistyczny wariant jednoczenia władzy

Najbardziej wyrazistym przejawem jednoczenia władzy we współczesności stał się 
realny socjalizm. Budujący jego ideowe podstawy przepojeni marksistowsko-leninowskim 
oglądem świata teoretycy państwa i prawa traktują wszelkie postulaty doktrynalnego 
podziału władzy jako niepotrzebne fanaberie, służące zatarciu istoty państwowości, od-
zwierciedlającej przepojoną wizją walki klas interpretację ekonomiczno-społeczno-poli-
tycznej rzeczywistości. Jeśli staniemy na jej gruncie, to nieuchronnie dojdziemy do 
skonstatowania klasowego charakteru władzy państwowej, pozostającej w rękach właści-
cieli niewolników, feudałów, kapitalistów bądź proletariuszy. W każdym z tych wypadków 
komplikowanie procesu władania poprzez świadome instalowanie w obrębie aparatu 
państwowego zwalczających się wzajemnie podmiotów oznacza osłabianie „grupy trzy-
mającej władzę”, która jest zachęcana przez logikę rozczłonkowanego ustroju polityczne-
go do rywalizacji między skupionymi wokół najważniejszych organów w państwie frak-
cjami, co ułatwia przedstawicielom wrogiej klasy ewentualne przejęcie kierowania 
aparatem władzy państwowej.

Według tego sposobu rozumowania zdogmatyzowane uskutecznianie przez bur-
żuazję zasady podziału władzy wybitnie ułatwia proletariatowi pokonanie kapitalistów, 
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a ponieważ „trzeba się uczyć na błędach wrogów”, to w socjalistycznym państwie za-
mierzone separowanie od siebie instytucji władzy publicznej jawi się jako wybitnie 
niepożądane zjawisko, w związku z czym jak najbardziej należy go unikać. Oznacza to, 
że w socjalistycznej republice powinna być konsekwentnie realizowana zasada jedności 
władzy państwowej, umożliwiająca ludowi pracującemu miast i wsi pełne uskutecznia-
nie swej suwerenności, która nie powinna podlegać zbędnym ograniczeniom, przeszka-
dzającym we wcielaniu w życie russowskiej Volonté Génerale.

Wynika z tego, że podstawowa idea absolutnego monokratyzmu staje się natchnie-
niem dla zwolenników radykalnego ludowładztwa, którzy podzielają pogląd o koniecz-
ności realizowania nieskrępowanego władztwa, tyle że zamiast pojedynczego autokra-
ty ma być ono realizowane przez zrywający pętające go okowy lud pracujący15, który 
będzie „z własnego prawa brał nadania i z własnej woli się zbawiał”. Przewraca on 
Stary Reżim i odbiera jego eksponentom krzywdzące plebejuszy przywileje, niepo-
trzebne w ustroju opartym na radykalnie egalitarnej ideologii, gdzie wszyscy mają być 
mierzeni jedną miarą.

Taki ustrój względnie łatwo jest urzeczywistniać w niewielkich państwach, gdzie 
mieszkańcy są w stanie zebrać się w jednym miejscu po to, aby razem rozstrzygać 
o wspólnych sprawach. Na posiedzeniu zgromadzenia ludowego każdy może się wypo-
wiedzieć i brać udział w podejmowaniu decyzji, co jest conditio sine qua non funkcjo-
nowania bezpośredniego ludowładztwa. Tak właśnie miało być w antycznych Atenach, 
będących prototypem i wzorem głęboko przesiąkniętej kolektywistycznym paradygma-
tem równościowej demokracji, nacechowanej daleko idącym totalitaryzmem, w którym 
jednostka powinna się bezwarunkowo podporządkować woli większości.

Założenie to pozostaje niezmienne także w tych nowożytnych państwowościach, 
w których ludowładztwo przyjmuje socjalistyczną postać. W warunkach szybko postę-
pującego rozmnożenia się rodzaju ludzkiego, idącego w parze z daleko zaawansowaną 
likwidacją pochłanianych przez większe polityczne organizmy minipaństw, nie ma 
możliwości zebrać na jednym placu czy polanie dorosłej ludności w celu uskuteczniania 
zbiorowego samowładztwa. W takim stanie rzeczy demokracja nolens volens przybie-
ra pośrednią postać, co wiąże się z wybieraniem przedstawicieli, którzy będą podejmo-
wać rozstrzygnięcia w imieniu elektoratu, niezbędnego po to, aby legitymizować re-
prezentację, ale na co dzień odsuwanego od procesu decyzyjnego, dokonującego się 
w łonie parlamentu, będącego doktrynalnie najważniejszą instytucją w pośrednim lu-
dowładztwie. Inne władze powinny mu podlegać, gdyż to właśnie na jego ławach za-
siadają uwiarygodnieni dzięki wyborom przedstawiciele ogółu. Przelewa on swe teo-
retyczne panowanie na legislatywę po to, aby uchwalała ona najbardziej korzystne dla 
pracujących mas prawa.

 15 Na ową dwupostaciowość zasady monokratyzacji władzy zwrócił uwagę A. Preisner, gdy zauważył, 
że „historycznie rzecz biorąc, system organów państwowych w wielu krajach opierał się na zasadzie 
jedności władzy państwowej. Może ona bowiem leżeć u podstaw ustroju politycznego zarówno tych państw, 
w których pełnia władzy skupiona jest w ręku jednostki, np. monarchy, wodza itp., jak i państw, w których 
władzą dysponuje grupa osób, także i tam, gdzie podmiotem władzy państwowej jest naród (lud, lud 
pracujący)”. B. Banaszak, A. Preisner, op. cit., s. 202-203.
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Aby proces ten przebiegał we właściwy sposób i przynosił oczekiwane skutki, 
niezbędne jest istnienie kontrolującej zarówno proces ustawodawczy, jak i całą państwo-
wość siły politycznej, będącej uświadomioną awangardą Ludu Pracującego Miast i Wsi. 
Owa Partia powinna mieć monopol lub hegemonię na arenie politycznej, aby móc bez 
przeszkód realizować „jedynie słuszny program”. W sytuacji zagrożenia przez rozlicznych 
wewnętrznych i zewnętrznych wrogów niezbędne się staje wzmocnienie władzy publicz-
nej, realizowane poprzez wysunięcie na czoło politycznej wspólnoty partyjnego przy-
wódcy, noszącego tytuł Sekretarza Generalnego, Pierwszego Sekretarza, Umiłowanego 
Przywódcy itp. Pomimo werbalnych zapewnień o kolektywnym kierownictwie to właśnie 
on staje się Nowożytnym Monokratą, otoczonym bezbrzeżnym Kultem Jednostki, przy-
pominającym praktyki starożytnych despocji, których duch doskonale się czuje w szatach 
radykalnego ludowładztwa. Wypada zaznaczyć, że w osłabionej wersji jedynowładztwo 
występuje także w zinstytucjonalizowanym demoliberalizmie, gdzie wyróżniają się 
takie podmioty władzy publicznej jak Prezydent czy Premier.

Jego XX-wieczna kariera dobitnie uświadamia każdemu, że zasada jedności wła-
dzy państwowej i skłonność do monokratyzacji są atrakcyjnymi ze względu na swoją 
naturalną prostotę, a w związku z tym niemożliwymi do trwałego zwalczenia, zjawiskami. 
Oznacza to, że w otwartej lub ukrytej formie będziemy mieli z nimi do czynienia aż po 
kres politycznych dziejów rodzaju ludzkiego.
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Przesłanki zawieszenia organów gminy 
i ustanowienia zarządu komisarycznego 

1. Samorząd terytorialny jest zdecentralizowaną korporacją prawa publicznego, 
wykonującą zadania publiczne samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Samorząd 
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw 
istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzial-
ność (art. 16 ust. 2 Konstytucji)1. Zasada ta koreluje z zasadą decentralizacji władzy 
publicznej sformułowaną w art. 15 ust. 1 Konstytucji, z której wynika stworzenie jed-
nostek terytorialnych, które będą zdolne do wykonywania zadań publicznych. Samorząd 
terytorialny wykonuje jedynie zadania przekazane mu ustawowo i nie ma prawa do sa-
modzielnego kreowania dla siebie zadań publicznych. Realizacja zadań gminy zawsze 
następuje w ramach ustawowo przypisanych organom gminy kompetencji.

W określeniu ustroju samorządu terytorialnego zasadnicze znaczenie ma jego 
samodzielność. Ta samodzielność umożliwia korporacjom terytorialnym realizowanie 
publicznych zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców. 
Znajduje ona szczególnie wyraz w nadaniu samorządowi odrębnej struktury organiza-
cyjnej, nadaniu jednostkom samorządu osobowości prawnej, zapewnieniu im samodziel-
ności budżetowo-finansowej oraz ograniczeniu ingerencji władzy centralnej tylko do 
procedur nadzorczych. Z faktu wykonywania administracji państwowej (publicznej) 
wynika zarówno możliwość stosowania przez organy samorządu władztwa administra-
cyjnego, jak i możliwość poddania jego działalności nadzorowi ze strony państwa2. 
W myśl zasady samodzielności organy jednostek samorządu terytorialnego ponoszą 
polityczną odpowiedzialność za swoją działalność tylko przed swoimi wyborcami − 
członkami wspólnoty samorządowej, a nadzór nad działalnością samorządu sprawowa-
ny jest według kryterium legalności.

Samodzielność samorządu terytorialnego nie jest wartością absolutną, jednak 
ustawowe ograniczenia tej samodzielności nie mogą być dowolne, lecz muszą w każdym 
przypadku znajdować uzasadnienie w przepisach konstytucyjnych. Ocena, czy dana re-
gulacja spełnia warunek usprawiedliwionej ingerencji w sferę samodzielności jednostki 

 1 Zob. M. Miemiec, Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] A. Błaś (red.), Studia 
nad samorządem terytorialnym, Wrocław 2002, s. 269. Zob. też M. Szewczyk, Nadzór w materialnym pra-
wie administracyjnym, Poznań 1996, s. 142.
 2 Zob. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Warszawa 2017, 
s. 349-350.
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samorządu, nie może być dokonana bez wykładni odwołującej się do celu i aksjologii 
ustawy wprowadzającej ograniczenia. „Przy wprowadzaniu ograniczeń konieczne jest 
również zachowanie adekwatności celu uzasadniającego te ograniczenia do środka, jakim 
się posłużył ustawodawca. Ingerencja ustawodawcy nie może być też nadmierna, tzn. nie 
powinna przekraczać granic niezbędnych dla ochrony interesu publicznego, z którym jest 
ona powiązana”3.

Istotnym elementem samodzielności samorządu terytorialnego jest również wy-
łączenie zasady hierarchicznego podporządkowania w odniesieniu do stosunków między 
jednostką samorządu (jej organami) a organami administracji rządowej. Zapewnieniu 
jednolitości funkcjonowania całego systemu administracji publicznej służą procedury 
nadzorcze. Zadaniem nadzoru jest utrzymanie działalności zdecentralizowanego pod-
miotu – korporacji terytorialnej – w granicach prawa. Nadzór można by określić jako 
prawny mechanizm scalający podmioty administracji publicznej, działające w ramach 
prawnie zdeterminowanej struktury organizacyjnej4.

2. Konstytucja gwarantuje zasadę samodzielności jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz zasadę sądowej ochrony tej samodzielności (art. 165 ust. 2 w zw. z art. 16 
ust. 2). Wyjątek od zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jest 
przewidziany w art. 171 Konstytucji, który stanowi, że działalność samorządu teryto-
rialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności (ust. 1). Organami nadzoru są: 
Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby 
obrachunkowe (ust. 2). Specyficzną, szczególną funkcję nadzorczą w stosunku do orga-
nów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego pełni także Sejm, który na wnio-
sek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorial-
nego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy (ust. 3)5.

Instytucja nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego jest podstawową 
instytucją publicznego porządku prawnego określającą granice samodzielności jednostek 
samorządu. Decyduje bowiem o rzeczywistym zakresie swobody działania korporacji 
terytorialnych. Uznanie nadzoru za ograniczenie samodzielności samorządu terytorial-
nego rodzi pytanie o dopuszczalne granice ingerencji organów sprawujących ten nadzór6.

Pojęcie nadzoru nie zostało zdefiniowane w ustawodawstwie, stąd jest przedmio-
tem licznych opracowań naukowych oraz orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyj-
nego7. Dominuje tendencja do traktowania nadzoru jako możliwości władczego wkra-
czania w działalność organu nadzorowanego w celu jej korygowania. Oznacza czynność 
prawną, dokonywaną w formie określonych środków prawnych, zwanych środkami 
nadzoru. „Włączając zaś instytucję nadzoru w system kontroli administracyjnej, uznaje 

 3 Zob. wyrok TK z dnia 8 maja 2002 r., K 29/00, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 30; wyrok TK z dnia 
31 stycznia 2013 r., K 14/11, OTK-A, nr 1, poz. 7.
 4 Zob. szerzej A. Filipowicz, Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków-Gdańsk 1985, s. 119 i n.
 5 Zob. wyrok TK z dnia 16 września 2008 r., SK 76/06, OTK-A 2008/7/121.
 6 Zob. wyrok TK z dnia 7 grudnia 2005 r., Kp 3/05, OTK-A z 2005 r. nr 11, poz. 131.
 7  Zob. J. Stępień, Samorząd terytorialny w konstytucyjnym ustroju państwa, [w:] Księga XX-lecia 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 661-664.
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się zazwyczaj, iż nadzór jest sprawowany wobec jednostek o dużym stopniu samodziel-
ności, zaś sama działalność nadzorcza ma na celu głównie zabezpieczenie przestrzegania 
prawa, jest wykonywana ex post i połączona z możliwością uchylania kontrolowanych 
aktów w sytuacjach prawem określonym”8. W uzasadnieniu uchwały z dnia 5 paździer-
nika 1994 r. (sygn. W 1/94), Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przez nadzór należy 
rozumieć określone procedury, dające odpowiednim organom państwowym, wyposażo-
nym w stosowne kompetencje, prawo ustalania stanu faktycznego, jak też korygowania 
działalności organu nadzorowanego9.

Z przepisów Konstytucji i ustaw wynika, że nadzór jest „stosunkiem prawnym 
łączącym dwa podmioty niepowiązane ze sobą hierarchiczną nadrzędnością i podpo-
rządkowaniem, należące do dwóch odrębnych ustrojowo systemów organizacyjnych. 
W ramach tego stosunku organ sprawujący nadzór ma prawo stosować wobec organu 
nadzorowanego jedynie środki o charakterze prawnym, które bez względu na ich osta-
teczną postać i formę, nazywane są aktami nadzoru. Prawny charakter stosunku nadzo-
ru polega na tym, iż akty nadzoru mogą być stosowane jedynie w sytuacjach dopuszczo-
nych prawem, z zastosowaniem procedury, która uwzględnia prawo organu 
nadzorowanego do ochrony jego samodzielności przed nieuzasadnioną ingerencją. Prze-
pis prawa oznacza organ nadzoru, określa przynależne mu środki nadzoru, a także 
kryteria oceny działalności organu nadzorowanego, których spełnienie uzasadnia użycie 
danego środka nadzoru”10.

Konstytucyjnoprawna instytucja nadzoru nad działalnością samorządu terytorial-
nego jest jedną z najistotniejszych gwarancji wykonywania przez samorząd zadań pu-
blicznych w ramach i na podstawie przepisów prawa. Należy mieć też na uwadze, że 
Europejska Karta Samorządu Lokalnego11 w art. 8 stanowi, że wszelka kontrola admi-
nistracyjna społeczności lokalnych może być dokonywana wyłącznie w sposób oraz 
w przypadkach przewidzianych w konstytucji lub w ustawie (ust. 1) i powinna w zasadzie 
mieć na celu jedynie zapewnienie przestrzegania prawa i zasad konstytucyjnych, z moż-
liwością kontroli celowości realizowanej przez organ wyższego szczebla w odniesieniu 
do zadań, których wykonanie zostało społecznościom lokalnym delegowane (ust. 2)12.

 8 Zob. B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 41-48.
 9 OTK w 1994 r., cz. II, poz. 47, s. 225; por. też wyrok TK z dnia 9 grudnia 2003 r., P 9/02, OTK ZU 
nr 9/A/2003, poz. 100.
 10 J. Korczak, Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego, [w:] R. Hauser, 
Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjono-
wania administracji publicznej, t. 2, C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 244.
 11 Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607.
 12 Zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu 
w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego systemu źródeł prawa i jest bezpośrednio stosowana, chyba że 
jej stosowanie uzależnione jest od wydania ustawy. W myśl art. 91 ust. 2 Konstytucji umowa międzynaro-
dowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli jej po-
stanowień nie da się pogodzić z ustawą. Ratyfikacja Karty nastąpiła wprawdzie przed wejściem w życie 
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., lecz art. 91 Konstytucji jest do niej stosowany z mocy art. 241 ust. 1 
Konstytucji; zob. szerzej T. Szewc, Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorial-
nego, „Państwo i Prawo” 2002, nr 9, s. 51-52.
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Zaznaczyć należy, że nadzór nad samorządem terytorialnym nie ma charakteru 
podmiotowego, lecz przedmiotowy w tym sensie, że nadzorowi nie podlegają ani jed-
nostki samorządu, ani jego organy. Przedmiotem nadzoru jest wyłącznie „działalność 
samorządu terytorialnego”. Chodzi tu o działalność mieszkańców jednostek samorządu, 
którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i refe-
rendum) oraz za pośrednictwem organów. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o za-
dania własne, czy o zadania zlecone.

Konstytucja poddaje nadzorowi całą działalność samorządu terytorialnego wy-
łącznie z punktu widzenia legalności. Oznacza to, że organ nadzoru może badać dzia-
łalność jednostki samorządu tylko co do jej zgodności z prawem powszechnie obowią-
zującym. Organy nadzoru mogą zatem wkraczać w działalność samorządu tylko wówczas, 
gdy zostanie naruszone prawo, nie są zaś upoważnione do oceny celowości, rzetelności 
i gospodarności działań podejmowanych przez samorząd13. W piśmiennictwie można 
spotkać pogląd, że pojęcie zgodności z prawem jako kryterium nadzoru sprawowanego 
nad samorządem terytorialnym nie powinno być pojmowane stricte formalnie. W pro-
cesie interpretacji prawa zawsze „należy uwzględniać powszechnie akceptowane normy 
moralne, zasady sprawiedliwości i słuszności”14.

Zakres swobody działania organów samorządowych w znacznej mierze zależy od 
stosowanych wobec nich mierników kontroli. Jeżeli mierniki te są sformułowane w spo-
sób niedookreślony, wówczas samodzielność samorządu może być bardzo ograniczona. 
O intensywności nadzoru nad samorządem terytorialnym nie decyduje w zasadzie podział 
na zadania własne i zlecone. Decyduje o tym każdorazowo ustawodawca, przyznając 
organom nadzorczym określone środki prawne. Jednakże bez wątpienia kompetencje 
organów nadzoru nie mogą być ustalane w drodze daleko idącej wykładni, zwłaszcza 
rozszerzającej, ale muszą wynikać wprost z obowiązujących przepisów15.

3.	W myśl art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym16 
Prezes Rady Ministrów może na wniosek właściwego ministra do spraw administracji 
publicznej zawiesić organy gminy, jeżeli łącznie wystąpią dwie przesłanki:

 – przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych,
 – brak nadziei na szybką poprawę skuteczności działania.

Zdaniem A. Preisnera przewidziany w art. 97 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
to silny środek nadzoru restrykcyjnego o charakterze personalnym (dotyczy samych or-
ganów samorządu, a nie rozstrzygnięć tychże organów), przede wszystkim z powodu 
„kauczukowego” sformułowania warunków, w jakich Prezes Rady Ministrów może z tego 
uprawnienia skorzystać17. Wykracza on bowiem poza konstytucyjne kryterium legalności, 

 13 Zob. M. Masternak-Kubiak, Komentarz do art. 171, [w:] M. Haczkowska (red.), Komentarz. Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis 2014, s. 416-422.
 14 W. Skoczylas, W. Piątek, Komentarz do art. 171 Konstytucji RP, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), 
Konstytucja RP, t. II, C. H. Beck 2016, s. 954.
 15 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016, V SA/Wa 4684/15, LEX nr 2155178.
 16 T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.
 17 Zob. A. Preisner, Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] H. Rot (red.), Ustrój i funkcje samo-
rządu terytorialnego. Studia i szkice, „Prawo” CCXIX, Wrocław 1993, s. 164-165.
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wprowadzając regulację o charakterze celowościowym: „braku skuteczności w wykony-
waniu zadań publicznych [...] braku nadziei na szybką poprawę tej skuteczności” i nie 
stanowi w istocie żadnej przeszkody dla zastosowania tego środka nadzorczego. Uzależ-
niony są zatem od swobodnej oceny stanu faktycznego przez prezesa Rady Ministrów. 
Nie chodzi tu bowiem o zapewnienie działania zgodnego z prawem, ale o zapewnienie 
działania skutecznego18. W ocenie A. Preisnera ta regulacja jest wyraźnie sprzeczna 
z konstytucyjnym kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym oraz godzi w kon-
stytucyjną zasadę samodzielności samorządu terytorialnego19.

Specyfika środka nadzorczego przewidzianego w art. 97 ust. 1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym wyraża się w tym, że dla określenia przesłanki jego zastosowania ustawo-
dawca użył zwrotów ocennych, (pojęć niedookreślonych), takich jak: „brak skuteczności”, 
„przedłużający się”, „nierokujący nadziei na szybką poprawę”, których dekodowanie 
w konkretnym przypadku wymaga określonych zabiegów interpretacyjnych, mogących 
rodzić określone trudności.

Zwroty ocenne zawsze zakładają pewien luz decyzyjny. Są one bowiem powiąza-
ne w określonym stopniu z systemem wartości, gdyż ich użycie jest nie tylko pragma-
tycznym sposobem rozwiązywania konfliktu między wymogiem ustawowego określenia 
podstaw działania administracji a swobodą w kreowaniu jej zadań i funkcji, lecz również 
stanowi instrument realizacji polityki administracyjnej za pomocą norm prawnych20. 
Przy wyjaśnianiu zwrotów ocennych stwierdzenie faktów „zlewa” się z ich ewaluacją, 
polegającą na ocenie poddanych analizie stanów rzeczy, zdarzeń lub procesów z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych przez podmiot oceniający21. Sformułowany w normie 
postępowania wzór zachowania uzależniony jest od dokonania wyboru wartościującego 
(aksjologicznego) w stosunku do ustalonych w sprawie okoliczności faktycznych. Zwrot 
ocenny, będąc zwrotem o charakterze normatywnym, ma oczywiście obiektywną i po-
znawalną treść, niemniej jednak z uwagi na pozostawanie w nierozłącznym związku 
z całokształtem okoliczności faktycznych konkretnej sprawy nie poddaje się abstrakcyj-
nemu zdefiniowaniu. Zatem każda ocena dokonywana przez organ stosujący prawo, 
w przypadku stosowania takiego zwrotu, musi być oceną jednostkową i sytuacyjną. 
Zwroty ocenne „uzyskują treściowe kontury dopiero w trakcie ustalania treści poszcze-
gólnych interesów indywidualnych, kształtowanych na bazie prawa administracyjnego 
materialnego”22.

Środek nadzoru określony w art. 97 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ma 
charakter mieszany: prewencyjno-personalny. Prezes Rady Ministrów, oceniając, czy 

 18 Zob. A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjno-
prawne, Warszawa 2002, s. 219.
 19 Zob. A. Preisner, op. cit., s. 164-165.
 20 Zob. M. Jaśkowska, Powinności w perspektywie pojęć niedookreślonych. Ujęcie administracyjno-
prawne, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2016, nr 3, s. 14-15.
 21 Zob. L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s. 154; M. Min-
cer, Pojęcia niedookreślone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Nowe Prawo” 1884, 
nr 7-8, s. 94-96.
 22 M. Zdyb, Interes jednostki w sferze luzów normatywnych (pojęcia nieostre), „Annales UMCS”, 
XXXVIII, 1991, s. 354.
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w danej gminie występują przesłanki określone w tym przepisie musi bowiem brać pod 
uwagę zagrożenia, jakie stoją przed funkcjonowaniem danej jednostki samorządu tery-
torialnego, jak również, czy organy gminy potencjalnie będą w stanie realizować wyni-
kające z ustaw zadania publiczne23. Zaznaczyć też trzeba, że ustalenie przez organ 
nadzoru występowania w konkretnym stanie faktycznym ustawowo określonej przesłan-
ki zastosowania środka nadzoru przewidzianego w art. 97 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym nie wiąże tego organu co do skutku prawnego, nie zobowiązuje go do zawie-
szenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego. Daje mu natomiast 
podstawę do ustalenia, czy biorąc pod uwagę całokształt okoliczności występujących 
w konkretnym przypadku, zastosować środek nadzoru, czy też od tego odstąpić. Stoso-
wanie środka nadzoru personalnego w postaci zawieszenia organów gminy ma bowiem 
charakter uznaniowy. Zasadniczo uznaniowość ta odnosi się do ustalenia, czy w przy-
padku zaistnienia ustawowo określonych przesłanek zastosowania tego środka Prezes 
Rady Ministrów powinien te organy zawiesić, czy też nie24. W piśmiennictwie można 
spotkać pogląd, że zawieszenie organów gminy nie zawsze musi się wiązać z zarzutem 
naruszenia prawa, gdyż wystarczające jest wykazanie nieskuteczności w wykonywaniu 
zadań publicznych25. Jednakże, biorąc pod uwagę, że zgodnie z Konstytucją, nadzór nad 
działalnością samorządu może być dokonywany wyłącznie z punktu widzenia legalności, 
to przesłanka ocenna braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych nie może 
wyłącznie decydować o zawieszeniu organów gminy i ustanowieniu zarządu komisa-
rycznego. Proces interpretacji zwrotów ocennych wskazanych w art. 97 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym na pewno powinien uwzględniać zasadę jurydyzacji konstytu-
cji i zasadę jej bezpośredniego stosowania (art. 8 ust. 1 i 2 Konstytucji). Uznaniowe akty 
nadzoru (co dotyczy także rozstrzygnięć o zawieszeniu organów gminy i wprowadzeniu 
zarządu komisarycznego) muszą być wydawane w oparciu o kryterium legalności, któ-
re wynika wprost z Konstytucji. Badanie przez sąd administracyjny legalności takiego 
rozstrzygnięcia jest ograniczone do oceny, czy zostały spełnione wymogi formalne i czy 
granice uznania nie zostały przekroczone. Niezależnie od wątpliwości podnoszonych 
w doktrynie: „przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych”, 
choć oczywiście wymaga także oceny o charakterze celowościowym, oznacza realne 
naruszenie przez organy gminy przepisów wielu ustaw i tym samym konieczność stoso-
wania przede wszystkim kryterium legalności. Skoro Konstytucja wprowadza, jako je-
dyne kryterium nadzoru nad działalnością samorządu – kryterium legalności – to nie 
można traktować środka nadzoru w postaci zawieszenia organów gminy i ustanowienia 
zarządu komisarycznego jako środka, przy którego stosowaniu kryterium legalności nie 
ma zastosowania. Niewykonywanie ustawowo przekazanych jednostce samorządu 

 23 Zob. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006, s. 371-374; zob. też wyrok WSA w War-
szawie z dnia 20 czerwca 2007, II SA/Wa 693/07, LEX nr 341085.
 24 Zob. wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II OSK 2347/16, dostępny [w:] CBOSA; B. Jawor-
ska-Dębska, Glosa do wyroku NSA z dnia 24 listopada 2009 r. II OSK 1786/09, „Zeszyty Naukowe Sądow-
nictwa Administracyjnego” 2011, nr 2, s. 151-155.
 25 Zob. np. M. Jerominek, Zawieszenie wójta w wykonywaniu zadań i kompetencji, „Administracja” 
2007, nr 2, s. 66-83.
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terytorialnego zadań publicznych oznacza naruszenie podstawowych, ustawowych obo-
wiązków władzy samorządowej. Organy władzy publicznej, jakimi są organy jednostek 
samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa i wykonywanie 
zadań publicznych jest ich obowiązkiem, a nie prawem. Przedłużający się, bez nadziei 
na szybką poprawę, brak skuteczności w wykonywaniu ustawowo przekazanych gminie 
zadań publicznych zawsze wiąże się z naruszaniem Konstytucji i ustaw26.

Sformułowanie: „w wykonywaniu zadań publicznych”, świadczy o tym, że przed-
miotem nadzoru jest cała działalność jednostki samorządu, czyli zarówno wykonywanie 
zadań własnych, jak i zleconych. Jedynymi ograniczeniami swobody działania prezesa 
Rady Ministrów jest konieczność uprzedniego przedstawienia zarzutów organom samo-
rządu i wezwaniem ich do niezwłocznego przedstawienia programu poprawy sytuacji. 
Jednak opracowanie programu sanacyjnego nie wpływa w żaden sposób na podjęcie 
decyzji przez premiera.

Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego wy-
konują zadania publiczne służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb swoich mieszkańców. 
Konstytucyjne określenie charakteru zadań wykonywanych przez te jednostki akcentuje 
wieloaspektowy problem działań podejmowanych w sferze administracji publicznej. 
Czynnik finansowo-ekonomiczny, choć istotny i częstokroć bezpośrednio warunkujący 
skuteczność realizacji zadań publicznych, nie może jednak całkowicie przesłaniać innych 
aspektów ich wykonywania27. Sprawa jest publiczna, jeżeli dotyczy interesu powszech-
nego, korzyści społecznej (utilitas publica), tj. korzyści ogółu lub znacznej części miesz-
kańców gminy. Załatwianie takich spraw zmierza do zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej. Oznacza to, że np. wydatkowanie środków publicznych, czy 
też podejmowanie przez gminę zobowiązań finansowych w formie de facto pożyczek od 
podmiotów prywatnych, stanowi zakres działalności dotyczący korzyści publicznej i pod-
lega ocenie Prezesa Rady Ministrów. O ile zatem w istocie obciążenie zadaniami publicz-
nymi nie jest wprost sprzężone z „siłą ekonomiczną podmiotu”, to już skuteczność wy-
konywania tychże zadań jest jednoznacznie powiązana z posiadaniem na ich wykonanie 
odpowiednich środków. W wyroku z dnia 5 marca 2013 r., II OSK 135/13 Naczelny Sąd 
Administracyjny stwierdził, że: „samodzielność jednostki samorządu terytorialnego nie 
jest wartością absolutną“, jest to samodzielność określona jako „samodzielność w ramach 
prawa” lub „samodzielność w ramach nadzoru”. Organy samorządu terytorialnego są 
organami władzy publicznej i wykonując zadania publiczne, powinny kierować się prawem 
i interesem publicznym. Interes publiczny wyraża się m.in. w skutecznym wykonywaniu 
zadań publicznych. Dostrzegając naruszenia prawa i inne okoliczności potwierdzające 
„przedłużający się i nie rokujący nadziei na szybką poprawę brak skuteczności w wyko-
nywaniu zadań publicznych”, organ nadzoru powinien podjąć działania zabezpieczające 
wykonywanie zadań publicznych przez gminę. Ocena braku skuteczności obejmuje 

 26 Zob. wyrok NSA z dnia 24 listopada 2009 r., II OSK 1786/09, [w:] CBOSA; R. P. Krawczyk, Nad-
zór i kontrola nad samorządem terytorialnym – aspekty konstytucyjno-ustawowe i faktyczne, [w:] Z. Wit-
kowski, A. Bień-Kacała (red. naukowa), Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Toruń 2013, 
s. 122-124.
 27 Zob. wyrok TK z dnia 9 kwietnia 2002 r., K 21/01, ZU. 2002, nr 2A, poz. 17.
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wszelkie działania organów gminy; „w tym te, które związane są z obrotem majątkiem 
gminy i dokonywane są z naruszeniem przepisów regulujących gospodarowanie majątkiem 
publicznym. Także mnożenie zobowiązań cywilnoprawnych lub ich niewykonywanie, 
jeśli prowadzą do skutków finansowych przyczyniających się do braku skuteczności 
działania, podlegać może ocenie przez organ nadzoru”28.

Prezes Rady Ministrów, zawieszając organy samorządu, ma jednocześnie obowią-
zek ustanowienia zarządu komisarycznego. Jest to działanie nierozłączne, tzn. nie ma 
zawieszenia organów bez ustanowienia zarządu komisarycznego. Istotę tego środka 
nadzorczego stanowi bowiem powołanie komisarza, zaś zawieszenie organów jest tylko 
warunkiem koniecznym dla podjęcia tej decyzji29. Komisarza rządowego, który z dniem 
powołania przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów jednostki samorządu 
terytorialnego, premier powołuje na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej. W ocenie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego: „Ochrona samodzielności gminy wyraża się w ustawowym prawie 
jej organów do przedstawienia programu naprawczego, podlegającego ocenie Prezesa 
Rady Ministrów (a wcześniej ministra właściwego do spraw administracji). Choć mini-
ster do spraw administracji nie jest ustawowym organem nadzoru nad działalnością 
samorządu, ustawa o samorządzie gminnym przyznaje mu konkretne kompetencje quasi-
-nadzorcze, związane z postępowaniem nadzorczym: występowanie z wnioskiem do 
Prezesa RM o wyznaczenie osoby, która do czasu wyboru rady czy wójta będzie pełnić 
ich funkcje, wnioskowanie o zawieszenie organów gminy i ustanowienie zarządu komi-
sarycznego, pośredniczenie między wojewodą a Prezesem RM w sprawie powołania 
komisarza rządowego”30.

Prezes Rady Ministrów dokonuje ustanowienia zarządu komisarycznego na czas 
określony nie dłuższy niż dwa lata. Jeżeli jednak kadencja zawieszonych organów sa-
morządu upływa wcześniej, to zarząd komisaryczny może być powołany jedynie na okres 
pozostający do wyboru organów samorządu nowej kadencji. Po upływie okresu, na jaki 
został ustanowiony zarząd komisaryczny, jeżeli nie nadszedł czas wyboru organów 
nowej kadencji, zawieszone organy ponownie rozpoczynają działalność.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów podlega zaskarżeniu do sądu 
administracyjnego z powodu jego niezgodności z prawem. Staje się ono prawomocne 
z upływem terminu do wniesienia skargi do sądu lub z datą oddalenia lub odrzucenia 
skargi przez sąd. Biorąc pod uwagę zagwarantowaną konstytucyjnie ochronę praw pod-
miotowych jednostek samorządu terytorialnego, należy przyjąć, że decyzja o ustanowie-
niu zarządu komisarycznego i wyznaczeniu komisarza nie następuje jednocześnie, lecz 
jest ciągiem zdarzeń następujących po sobie31.

 28 LEX nr 1340168.
 29 Zob. A. Preisner, op. cit., s. 165.
 30 Wyrok NSA z dnia 23 listopada 2005 r. II OSK 1093/05, ONSAiWSA 2006, nr 6, poz. 160; zob. też 
M. Masternak-Kubiak, Prezes Rady Ministrów, jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym, [w:] Ratio 
est anima legis. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 338 i n.
 31 Zob. R. P. Krawczyk, op. cit., s. 124.
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Kilka słów o i-votingu 

1. Prawne aspekty nowych technologii to jeden z ważniejszych i najbardziej wy-
raźnych obszarów zainteresowań naukowych Artura Preisnera. Jego publikacje na ten 
temat bez wątpienia należały do pionierskich w polskim piśmiennictwie z zakresu prawa 
konstytucyjnego (wyborczego) i w zasadzie otwierały dyskusję na temat możliwości 
wprowadzenia w Polsce głosowania z wykorzystaniem różnych form masowej komuni-
kacji elektronicznej1. Wcześniejsze wypowiedzi innych autorów wskazywały bowiem 
jedynie na istnienie takich sposobów głosowania, nie stanowiły natomiast pogłębionej 
analizy, w której ukazana jest zarówno ich różnorodność, jak i związane z nimi proble-
my, tak z wynikających z nich korzyści, jak i zagrożeń. Uczynił to dopiero Artur Preisner. 
Podjęcie przeze mnie tej tematyki w dedykowanej Mu Księdze Pamiątkowej, traktuję 
jako wypowiedź przypominającą Jego zasługi w dążeniu do stworzenia nowych gwa-
rancji dla zasady powszechności głosowania, jak i aktualność wielu stawianych przez 
Niego tez. Uwagę koncentruję na i-votingu.

2. Gwałtowny rozwój w ostatnich trzech dekadach nowoczesnych technologii, 
w tym przede wszystkim w zakresie komunikowania się, sprawił, iż zaczęły one wkraczać 
również w świat polityki. Internet stał się m.in. miejscem przeprowadzania ankiet oraz 
publikowania aktów prawnych. Przed współczesnymi społeczeństwami otwiera on rów-
nież nowe możliwości nie tylko załatwiania różnych spraw drogą elektroniczną, ale 
także partycypacji w podejmowaniu decyzji, udziału w głosowaniach podczas wyborów 
czy referendów, a nawet występowania z obywatelską inicjatywą ustawodawczą czy 
uchwałodawczą. Do powszechnego już obiegu zostały również wprowadzone takie ter-
miny, jak: cyberdemokracja, demokracja cyfrowa czy technodemokracja, określające 
nową formę ustroju politycznego, w którym ma miejsce nieznany wcześniej sposób 
komunikowania się społeczeństwa w najważniejszych sprawach o ogólnokrajowym bądź 
lokalnym znaczeniu.

W cyberdemokracji szczególne znaczenie ma wykorzystywanie nowych techno-
logii komunikacyjnych i informacyjnych podczas wyborów czy referendów, co określa-
ne jest mianem e-votingu. Pojęcie to używane jest jednak w dwóch znaczeniach. 

 1 Zob. A. Preisner, e-Voting – przyszłość e-demokracji? (szkic kilku niełatwych kwestii), [w:] S. Gra-
bowska, R. Grabowski (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Prawo wyborcze do parlamentu 
w wybranych państwach europejskich. Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 roku, Rzeszów 2006, s. 200-218; R. Ba-
licki, A. Preisner, E-voting – szanse, możliwości, zagrożenia, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a akty-
wizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rzeszów 26-27 marca 2007 r., Rzeszów 2007, 
s. 50-73.
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W pierwszym, szerokim, odnosi się do kwestii technicznych, takich jak np. elektronicz-
ne sporządzanie list wyborców czy elektroniczne udzielanie pełnomocnictwa do gło-
sowania. W drugim, wąskim, używane jest na określenie różnorodnych technik głoso-
wania, wśród których można wyróżnić dwie podstawowe formy poprzez wykorzystanie: 
specjalnych maszyn do głosowania, tzw. głosomatów bądź Internetu (rzadziej telewizji 
kablowej bądź sieci telefonii komórkowej), czyli tzw. i-votingu2. We wprowadzeniu  
e-votingu upatruje się dwóch podstawowych przyczyn: odwrócenia obserwowanego na 
całym świecie spadku frekwencji podczas wyborów i referendów oraz przyspieszenie 
obliczania ich wyników3.

O dynamizmie zmian odnośnie do wykorzystania nowoczesnych technik głoso-
wania najlepiej dowodzą wyniki badań prowadzonych przez Competence Center for 
Electronic Voting and Participation z siedzibą w Sulz w Austrii. Już trzykrotnie (w latach 
2009, 2011 i 2015) opublikowała ona mapy pokazujące, w których krajach stosuje się 
poszczególne techniki głosowania, w których toczą się na ich temat dyskusję, w których 
nie korzysta się z nich, ale również w których od nich odstąpiono4. Ich analiza pozwala, 
w moim przekonaniu, na postawienie trzech podstawowych tez. Po pierwsze, kontynen-
tem, na którym zainteresowanie nowoczesnymi technikami głosowania jest najmniejsze 
jest Afryka, chociaż i tam w ostatnich latach zaczyna rozważać się ich wykorzystanie. 
Po drugie, niewątpliwie najpopularniejsze w świecie jest stosowanie głosomatów i ska-
nerów wyborczych. Po trzecie, i-voting nie znalazł w świecie szerszego zastosowania, 
a nawet są kraje, w których się od niego wręcz odchodzi.

Pierwsze próby głosowania przez Internet miały miejsce w Stanach Zjednoczonych 
pod koniec XX w., w których w ten sposób uczestniczyli w wyborach amerykańscy 
kosmonauci przebywający na orbicie okołoziemskiej5. W 2000 r. w stanie Arizona pod-
czas próbnych wyborów zorganizowanych przez Partię Republikańską głos oddało w ten 
sposób 35 tys. osób, przy czym każdy głos był szyfrowany i opatrzony cyfrowym pod-
pisem6. W Europie na przełomie XX i XXI wieku w takie próby podejmowano we 
Francji, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii7. National Democratic Institut podaje, że 

 2 Zob. K. W. Czaplicki, Alternatywne sposoby głosowania (Zarys problemów), [w:] S. Grabowska, 
R. Grabowski (red.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Alternatywne sposoby głosowania a akty-
wizacja elektoratu, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, Rzeszów 2007, s. 32; M. Rulka, E-voting a zasady 
prawa wyborczego. Analiza prawnoporównawcza, „Przegląd Sejmowy” 2017, s. 72; D. Lis-Staranowicz, 
M. Giżyńska, E-voting: blaski i cienie elektronicznego głosowania, [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michal-
ska (red.), Aktualne problemy Konstytucji. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia przy naukowej Profesora 
Bogusława Banaszaka, Legnica 2017, s. 432-433.
 3 Zob. M. Rulka, op. cit, s. 72.
 4 http://www.e-voting.cc/files/e-voting-map [dostęp 03.09.2017)]. W Polsce jedna z takich map zosta-
ła zamieszczona w pracy M. Czakowski, E-voting na przykładzie Estonii i Brazylii, „Studia BAS” 2011, 
s. 124.
 5 Zob. K. Skotnicki, Zasada powszechności wyborów. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000, 
s. 261-262.
 6 K. Duda, E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich kon-
sekwencje, „Refleksje” 2011, nr 4, s. 159.
 7 Zob. A. Preisner, op. cit., s. 206.

http://www.e-voting.cc/files/e-voting-map
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z i-votingiem eksperymentowało łącznie 14 państw (nie podając jednak ich nazw)8, na-
tomiast w różnych polskich publikacjach wymienia się ich 13: Belgię, Estonię, Francję, 
Hiszpanię, Holandię, Kanadę, Niemcy, Paragwaj, Szwajcarię, Szwecję, USA, W. Bryta-
nię i Włochy9. Najpierw testowany był on przy tym podczas wyborów lokalnych, i to nie 
na obszarze całego państwa10, bardziej powszechne zastosowania znalazł jednak tylko 
w Estonii, Francji, Kanadzie i Szwajcarii11.

3. Wokół i-votingu istnieje wiele mitów i stawianych jest mu wiele zarzutów, nie 
wszystkie z nich są jednak prawdziwe.

Jak już podkreślałem, i-voting został wprowadzony z myślą o podniesieniu fre-
kwencji podczas wyborów. Analiza wyników z kilku państw pokazuje jednak, że chociaż 
liczba głosujących w ten sposób wyborców stale wzrasta, to nie przekłada się to na 
zwiększenie ogólnej ilości osób uczestniczących w elekcji. Przykładowo, w Estonii 
w 2005 r. podczas wyborów samorządowych głosowało w ten sposób 1,9% uprawnionych 
do głosowania, a później 5,5% podczas wyborów w 2007 r. do Riigikogu (parlamentu), 
14,7% podczas wyborów w 2009 r. do Parlamentu Europejskiego, 15,8% podczas wybo-
rów lokalnych w 2009 r., 24,3% podczas wyborów parlamentarnych w 2011 r. i 30,5% 
podczas wyborów parlamentarnych w 2015 r. Ogólna frekwencja podczas wyborów 
parlamentarnych wynosiła natomiast 61,9% w 2007 r., 63,52% w 2011 r. i 64,2% w 2015 r. 
Nieco lepiej przedstawia się to w przypadku wyborów lokalnych – 47,4% podczas wy-
borów w 2005 r. i 58% podczas wyborów w 2013 r. Już jednak podczas wyborów do 
Parlamentu Europejskiego zmalała z 43,9% w 2009 r. do 36,5% w 2014 r.12 Można dla-
tego stwierdzić, że gdyby nie było możliwości głosowania przez Internet, osoby, które 
oddały w ten sposób głos i tak uczestniczyłyby w głosowaniu, oddając głos w inny 
(tradycyjny bądź korespondencyjny) sposób. Podobnie jest w przypadku Szwajcarii, co 
słuszną czyni tezę, iż i-voting jedynie zmodyfikował w tym państwie głosowanie kore-
spondencyjne13. Podobnie znaczna liczba osób głosujących przy wykorzystaniu Interne-
tu nie spowodowała wzrostu frekwencji wyborczej w Norwegii, gdzie przygotowania do 
jego zastosowania trwały od 2004 r., po raz pierwszy pilotażowo został wykorzystany 
w dziesięciu gminach podczas wyborów samorządowych w 2011 r. I chociaż zakładano 

 8 https://www.ndi.org/e-voting-guide/internet-voting [dostęp 20.09.2017].
 9 Zob. A. Preisner, op. cit., s. 208; K.W. Czaplicki, Głosowanie elektroniczne (e-voting) - wybrane 
zagadnienia, [w:] F. Rymarz (red.), Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 39-41.
 10 Np. w Norwegii był on wykorzystany w dziesięciu gminach (Bodø, Bremanger, Hammerfes, Man-
dal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn, Ålesund), a w Szwajcarii w trzynastu kantonach: Argowia, Ba-
zylea-Miasto, Berno, Fryburg, Genewa, Gryzonia, Lucerna, Neuchâtel, Szafuza, Soluta, Sank Galle, Turgo-
wia i Zurych.
 11 https://www.ndi.org/e-voting-guide/internet-voting [dostęp 20.09.2017].
 12 Zob. A. Preisner, op. cit., s. 207; M. Czakowski, op. cit., s. 126; I. Dyś-Branicka, E-voting jako al-
ternatywna procedura głosowania na przykładzie Estonii – szanse i zagrożenia, [w:] O. Hałub, M. Jabłońs-
ki, M. Radajewski (red.), Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, Wrocław 2016, s. 261 i 264.
 13 Zob. M. Musiał-Karg, Alternatywne metody głosowania na przykładzie głosowania koresponden-
cyjnego oraz e-votingu w Szwajcarii, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20/A, s. 14.

https://www.ndi.org/e-voting-guide/internet-votin
https://www.ndi.org/e-voting-guide/internet-voting
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jego powszechne zastosowanie podczas wyborów parlamentarnych w 2017 r.14, to w czerw-
cu 2017 r. rząd norweski zrezygnował z tego sposobu głosowania15.

Bezsporne jest, że zarówno komputerów, jak i telefonów komórkowych nie mają 
wszyscy wyborcy, zaś nawet w przypadku ich posiadania bardzo zróżnicowana jest 
umiejętność posługiwania się nimi. Posiadanie komputera nie jest też równoznaczne 
z dostępem do Internetu16. W związku z tym stawiane jest pytanie o grupę społeczną, 
która najbardziej skorzysta na i-votingu. Z jednej strony podnoszono, że będzie to pro-
wadzić do preferowania bogatszych i bardziej wpływowych socjo-ekonomicznie grup 
ludności17. Z drugiej strony akcentowano, że może on prowadzić do aktywizacji młodych 
wyborców, przy jednoczesnym narastaniu sceptycyzmu starszego pokolenia, które na 
ogół z dużym dystansem podchodzi do wszelkich nowinek technicznych i które niewąt-
pliwie będzie niezmiernie trudno przekonać do głosowania w inny sposób niż znane mu 
dotychczasowe karty do głosowania18. W związku z tym stawiano nawet zarzut, że może 
to prowadzić do naruszenia zasady równości wyborów w znaczeniu formalnym. Nie-
przypadkowo dlatego przyjęte 30 września 2004 r. „Zalecenia Komitetu Ministrów dla 
państw członkowskich w sprawie prawnych, operacyjnych i technicznych standardów 
głosowania elektronicznego” przewidują, iż w sytuacji, w której i-voting nie ma charak-
teru powszechnego, może być on stosowany jedynie jako uzupełniający sposób głoso-
wania19. Zaznaczono jednocześnie, że powinien być on przejrzysty, zrozumiały i dostęp-
ny dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony 
przewidywano, że w ten sposób zagłosują młodzi wyborcy. W praktyce okazało się 
jednak, że wcale nie musi tak być, o ile bowiem w Szwajcarii ta grupa wiekowa chętnie 
zagłosowała w ten sposób, o tyle w Wielkiej Brytanii i Norwegii nie spowodował on 
wzrostu jej aktywności wyborczej20. Doświadczenie estońskie pokazuje natomiast, że 
nie jest prawdą, iż Internet jest domeną ludzi młodych, gdyż z i-votingu skorzystało tam 
dwukrotnie więcej wyborców powyżej 55 roku życia niż do 24 lat.

4. Nie podzielam zarzutu, że i-voting narusza zasadę bezpośredniości wyborów. 
Przychylam się w tym przypadku do wywodów Marcina Rulki21, uważam również, że 
w wystarczającym stopniu przesądza o tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lip-
ca 2011 r., K 9/11 odnośnie do głosowania korespondencyjnego i głosowania przez peł-
nomocnika.

 14 Szerzej zob. M. Jabłoński, J. Rzucidło, Głosowanie za pośrednictwem Internetu w Królestwie Nor-
wegii – założenia i realizacja programu e-VALG2011, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIV, s. 57.
 15 www.bbc.com/news/technology-28055678 [dostęp	3.09.2017].
 16 Zob. Dyś-Branicka I., op. cit., s. 266.
 17 Zob. K. Wojtyczek, Konstytucyjne regulacje systemu wyborczego III Rzeczypospolitej, [w:] F. Ry-
marz (red.), 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 – 2000), Warszawa 
2000, s. 121-123; K.W. Czaplicki, Głosowanie elektroniczne …, s. 45; G. Kryszeń, Standardy prawne 
wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007, s. 231.
 18 Szerzej pisałem o tym [w:] Prawne problemy ustanowienia w Polsce alternatywnych sposobów 
głosowania, „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 2009, nr 9-10, s. 31.
 19 Zob. K.W. Czaplickiego, Głosowanie elektroniczne…, s. 49-96; G. Kryszeń, op. cit., s. 232-233.
 20 www.bbc.com/news/technology-28055678 [dostęp	3.09.2017].
 21 Zob. M. Rulka, op. cit., s. 74-75.

http://www.bbc.com/news/technology-28055678
http://www.bbc.com/news/technology-28055678
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I-votingowi stawiany jest następnie bardzo poważny zarzut, iż narusza on zasadę 
tajności głosowania, jak i stwarza niebezpieczeństwo tzw. głosowania rodzinnego, gdy 
dominujący domownik (niekonieczne ojciec) narzuca pozostałym osobom treść odda-
wanego przez nie głosu. Na brak pewności odnośnie do swobody oddania głosu przez 
wyborcę wskazywał np. Raport norweskiego Instytutu Badań Społecznych22.

Znacznie poważniejszy jest zarzut naruszenia zasady równości wyborów, gdyż 
regulacja estońska dopuszcza możliwość zmieniania przez wyborcę głosującego przez 
Internet treści oddanego głosu, jak i pójście w dniu głosowania do lokalu wyborczego 
i oddanie głosu w sposób tradycyjny; w takim przypadku do wyniku glosowania zali-
czany jest ostatni głos oddany przez Internet, a przypadku głosowania tradycyjnego – głos 
oddany w lokalu wyborczym. Rozwiązanie to zostało zakwestionowane przez Prezyden-
ta Estonii, jednak Sąd Najwyższy nie podzielił jego zastrzeżeń23. Przywołana argumen-
tacja, iż anulowanie głosu wcześniejszego jest przejawem realizacji zasady wolności 
wyborów nie w pełni jednak przekonuje, trudno przecież zaprzeczyć, że wyborca, który 
nie głosuje przez Internet, możliwości zmiany treści głosu nie ma.

W literaturze przedmiotu zwraca się jednocześnie uwagę, że tajność głosowania 
można rozumieć zarówno jako obowiązek, ale i jako prawo wyborcy. W pierwszym 
przypadku głosowanie przez Internet nie gwarantuje tajności głosowania, natomiast 
w drugim akcentuje się, że na państwie nie ciąży obowiązek zapewnienia tajności gło-
sowania podczas takiego sposobu głosowania, a tym samym zasada tajności głosowania 
nie jest naruszana. I-voting porównywany jest jednocześnie do głosowania koresponden-
cyjnego oraz przywoływany jest odnoszący się do niego wywód Trybunału Konstytu-
cyjnego z wyroku z 20 lipca 2011 r., K 9/11, w którym stwierdził on: „W sytuacji gdy 
wyborca decyduje się na głosowanie poza lokalem obwodowej komisji wyborczej, świa-
domie rezygnuje z tej gwarancji tajności głosowania stwarzanej przez państwo, przej-
mując jednocześnie obowiązek zorganizowania sobie we własnym zakresie odpowiednich 
warunków zapewniających tajność głosowania”. W pełni podzielając ten pogląd, przy-
chylam się bardziej do obaw, czy ten sposób głosowania nie pozostawi śladu w Interne-
cie o treści oddanego głosu24. Jest to kwestia internetowych zabezpieczeń, które nie są 
jednak nie do osiągnięcia.

Strona techniczna stanowi bez wątpienia jeden z najważniejszych problemów 
związanych z i-votingiem. Przede wszystkim jest to kwestia zawodności systemu infor-
matycznego. Że nie jest to tylko obawa przeciwników tego sposobu głosowania, dowodzi 
najlepiej przykład Holandii, gdzie miało miejsce „liczenie głosów z powietrza”25. O świa-
domości istnienia takiego zagrożenia dowodzi także zachowanie międzynarodowych 
organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, które zwracały się do władz Estonii 
z prośbą o większą transparentność tamtejszych wyborów, jak i ekspertyz technicznych 

 22 Ibidem.
 23 M. Wiącek, Estonia: wyrok Sądu Najwyższego Republiki Estonii (Izba Kontroli Konstytucyjności) 
z dnia 1 września 2005 r. dotyczący problemów związanych z głosowaniem w wyborach za pośrednictwem 
Internetu (sygn. 3-4-1-13-05), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2, s. 325-330.
 24 Zob. M. Rulka, op. cit., s. 79-80.
 25 Zob. M. Czakowski, op. cit., s. 123.
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potwierdzających sprawność i niezawodność stosowanego systemu26. Specjaliści od bez-
pieczeństwa komputerowego zwracają też uwagę na istnienie bardzo poważnego zagro-
żenia związanego z działalnością hakerów, którzy mogą zniekształcić wynik głosowania 
i w konsekwencji doprowadzić do ogłoszenia wyniku wyborów odbiegającego od rzeczy-
wistego. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku podjęcia takich działań przez 
służby specjalne innych państw.

5. W rozważaniach o i-votingu (ale również szerzej – e-votingu) należy również 
pamiętać, o wielkiej nieufności znacznej części polskiego społeczeństwa do takiej pro-
cedury przeprowadzania głosowania i wyborów. Jej zastosowanie może jedynie wzmóc 
przeświadczenie o manipulowaniu i wręcz fałszowaniu ich wyników, co wynika z gene-
ralnego braku zaufania do elit politycznych, a nawet do całego ustroju politycznego27, ale 
również do większości instytucji (także niezależnych), jak i ekspertów. W przypadku 
i-votingu w pełni oddają to przywoływane przez Artura Preisnera słowa przypisywane 
Piotrowi Waglowskiemu, prawnikowi, poecie, ale i badaczowi procesów komunikacyjnych 
w paradygmacie konstruktywicznym: „obywatel zagłosował za patią X, głosomat zmie-
nił na partię Y, operator systemu postanowił jednak wesprzeć Z, co mu się nie udało, bo 
ktoś w centrali «przez przypadek» wyłączył system, a po jego «podniesieniu» wyszło, 
że oddano głosy na partię Q. Podając oficjalne wyniki wyborów, komisja ogłosiła, że 
wygrała partia R (która akurat nie startowała w tych wyborach, ale sukces wyborczy 
przyjęła z satysfakcją)”28. Korupcja w przypadku twórców oprogramowania i osób ob-
sługujących system (administratorów, urzędników itd.) jest oczywiście możliwa, ale 
przychylam się do poglądu, że zdecydowanie mniejsza niż w przypadku tysięcy członków 
komisji wyborczych (komisji do spraw przeprowadzenia referendum), liczących głosy 
oddane w tradycyjny sposób w lokalu wyborczym29.

W celu głosowania przez Internet przede wszystkim potrzebne są: 1) urządzenia, 
z którego oddawany jest głos; 2) dostęp do Internetu oraz 3) serwer, na którym zbierane 
są poszczególne głosy oraz ustalany jest wynik głosowania, a czasem również wyborów. 
Głos może być oddany z takich urządzeń jak: komputer osobisty, laptop, smartfon, tele-
fon komórkowy, ale również każde inne urządzenie, które ma możliwość połączenia się 
z Internetem, jak telewizor czy nawet konsola do gier30. Dostęp do Internetu nie jest, jak 
na razie, powszechny nawet w wysoko uprzemysłowionych krajach. Serwer może nato-
miast w czasie głosowania przez wyborców działać w trybie on-line (tryb ciągły), być 
włączany okresowo lub w trybie off-line, a więc być włączany dopiero po zamknięciu 
lokali wyborczych. Analiza głosowania w różnych krajach przez Internet pokazuje jed-
nocześnie, że nie można mówić o jednej uniwersalnej procedurze, lecz jest ich wiele. 
Różne procedury stosowane są np. w Szwajcarii, zmieniały się one również w Estonii. 

 26 Zob. I. Dyś-Branicka, op. cit., s. 263.
 27 Szerzej pisałem na ten temat w pracy: Możliwość wykorzystania alternatywnych sposobów głosowa-
nia podczas wyborów samorządowych, [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne. 
Aspekty prawne i politologiczne, Warszawa 2010, s. 123.
 28 Zob. R. Balicki, A. Preisner, op. cit., s. 73.
 29 Zob. np. A. Preisner, op. cit., s. 204.
 30 Szerzej ibidem, s. 201-202.
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Ramy opracowania nie pozwalają na ich przedstawienie, w literaturze przedmiotu są one 
przy tym szeroko omówione31. Chciałbym zwrócić jednak uwagę na cztery kwestie. Po 
pierwsze, w Estonii wiązało się to z poniesieniem przez wyborcę pewnych kosztów (20 
euro, potem 10 euro)32, co nie zachęca do tego sposobu głosowania. Po drugie, wątpli-
wości budzi sygnalizowana już wcześniej możliwość zmieniania przez głosujących przez 
Internet wyborców treści oddawanego głosu, czego nie mają wyborcy głosujący trady-
cyjnie. Po trzecie, zastanawia, czy wystarczającym zabezpieczeniem dla wolnego i taj-
nego oddania głosu jest przewidywane w Szwajcarii posiadanie „zdrapek”. Wreszcie po 
czwarte, pomimo istniejących zabezpieczeń istnieje ryzyko podwójnego głosowania, 
czego najlepiej dowodzi przykład norweski, gdzie podczas wyborów w 2013 r. dwukrot-
nie (tzn. on-line i w lokalu wyborczym) zagłosowało 0,75% wyborców, co również było 
jedną z przyczyn rezygnacji w tym kraju z i-votingu33.

Przeprowadzona analiza skłania do wniosku, że do i-votingu należy podchodzić 
z dużą ostrożnością. Jest to ciekawy eksperyment, którego powszechne zastosowanie to 
jednak kwestia przyszłości, której nie da się chociażby w przybliżeniu określić. Wokół 
tego sposobu głosowania jest zbyt dużo wątpliwości, nie przyczynił się on do widoczne-
go wzrostu frekwencji podczas wyborów, nie ma też pewności odnośnie do niewystępo-
wania błędów systemu34. I chociaż w Polsce od lat zgłaszane są propozycje ustanowienia 
tego sposobu głosowania35, zasadne wydają się wątpliwości, czy korzyści nie przewyższą 
w tym przypadku koszty jego wprowadzenia i utrzymania36.

 31 Zob. np. M. Solvak, K. Vassil, E-voting In Estonia: Technological Diffusion and Other Developments 
Over Ten Years (2005-2015), Tartu 2016; http://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/e_voting_in_estonia 
_vassil_solvak_a5_web.pdf [dostęp 15.09.2017]; M. Czakowski, op. cit.; J. Lewandowska, M. Matusiak, 
Wady i zalety e-votingu jako alternatywnej metody głosowania, [w:] A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechows-
ka, R. Zych (red.),Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Toruń 2014; I. Dyś-Branicka, op. cit.; 
M. Musiał-Karg, op. cit.; Zagórski F., Głosowanie przez Internet w Norwegii i Estonii, „Czas Informacji” 
2010, nr 2.
 32 Zob. J. Lewandowska, M. Matusiak, op. cit., s. 141.
 33 www.bbc.com/news/technology-28055678 [dostęp	3.09.2017].
 34 Zob. G. Kryszeń, op. cit., s. 232; J. Rzucidło, Perspektywy głosowania za pośrednictwem Internetu 
w RP, „Studia Wyborcze” 2013, t. XV, s. 89; P. Uziębło, Prawne gwarancje zasady powszechności wyborów 
a wyzwania współczesności, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy 
prawa wyborczego, Zielona Góra 2015, s. 451.
 35 Zob. np. L. Kolarska-Bobińska, J. Zbieranek, W stronę reformy prawa wyborczego w Polsce, [w:] 
J. Zbieranek (red.), Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, Warszawa 2009, s. 16.
 36 Zob. M. Zieliński, Racja bytu głosowania elektronicznego, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Fe-
ja-Paszkiewicz (red.), op. cit., s. 481.

http://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/e_voting_in_estonia_vassil_solvak_a5_web.pdf
http://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/e_voting_in_estonia_vassil_solvak_a5_web.pdf
http://www.bbc.com/news/technology-28055678
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Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP  
z 1997 roku jako mechanizm zapewnienia 

bezpieczeństwa państwa 

Uwagi wprowadzające
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 (dalej: Konsty-

tucja RP) zawiera prawne regulacje, dotyczące newralgicznych kwestii z punktu widze-
nia funkcjonowania państwa. Jedną z najważniejszych jest ukształtowanie zasad ustroju 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 10 Konstytucji RP). Konsekwencją zasady podziału oraz 
równowagi władz jest określenie ich wzajemnych relacji, jak również kompetencji każdej 
z nich. W zakresie władzy wykonawczej istotne znaczenie mają wzajemne relacje po-
między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Prezydent RP) a Radą Ministrów2. 
Ponadto ważnym elementem funkcjonowania Rady Ministrów są relacje między jej 
członkami, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Prezesa Rady Ministrów3. Rozwa-
żenie tych kwestii oraz poprawne określenie kompetencji organów władzy wykonawczej 
ma istotne znaczenie dla właściwego zidentyfikowania kompetencji w zakresie bezpie-
czeństwa państwa. Zarówno bowiem Prezydent RP, jak i Rada Ministrów posiadają 
kompetencje związane z bezpieczeństwem państwa. Natomiast instytucja stanów nad-
zwyczajnych stanowi przejaw współpracy organów władzy wykonawczej w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa państwa. Na uwagę zasługuje również fakt, że instytucja 
stanów nadzwyczajnych została uregulowana w przepisach Konstytucji RP. Fakt ten jest 
dowodem na to, iż twórcy obowiązującej ustawy zasadniczej przywiązywali dużą wagę 
do kwestii bezpieczeństwa państwa. Bliższa analiza regulacji konstytucyjnych w tym 
przedmiocie prowadzi zaś do wniosku, iż instytucja stanów nadzwyczajnych jest zwią-
zana z organami władzy wykonawczej i łączy się z kompetencjami tych organów. Roz-
ważania dotyczące stanów nadzwyczajnych i analiza postanowień Konstytucji RP w tym 
zakresie pozwalają na bardziej precyzyjne odczytanie kompetencji poszczególnych 

 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.
 2 B. Opaliński, Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Mi-
nistrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012, s. 68-76.
 3 R. Mojak, Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] 
A. Bałaban (red.), Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2002, s. 302-311.
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organów władzy wykonawczej, na lepsze zrozumienie roli i zadań organów władzy 
wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Celem niniejszego opracowania jest analiza stanów nadzwyczajnych jako insty-
tucji uregulowanej w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., która jest mechanizmem 
mającym na celu zapewnianie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Punktem 
wyjścia jest rozważenie roli poszczególnych organów władzy wykonawczej w tym za-
kresie. Kolejnymi etapami analizy będzie wskazanie przesłanek oraz trybu wprowadze-
nia stanów nadzwyczajnych.

1. Kompetencje oraz współdziałanie organów państwa w zakre-
sie bezpieczeństwa

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy 
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej (art. 10 ust. 1 Konstytucji 
RP). Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż nie oznacza to całkowitego rozdzielenia 
tych władz. Wniosek taki można wysnuć z analizy preambuły Konstytucji RP, w której 
jest mowa o współdziałaniu władz4. Na podstawie przepisu art. 10 ust. 2 Konstytucji RP 
władzę wykonawczą sprawują Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. 
Analiza praktyki ustrojowej wskazuje, że w odniesieniu do tych organów władzy wyko-
nawczej również nie można stwierdzić, iż występuje między nimi całkowite rozdzielenie 
kompetencji. Funkcjonowanie Prezydenta RP oraz Rady Ministrów, pomimo podziału 
kompetencji, również wymaga współdziałania. Innymi słowy można stwierdzić, iż nie 
funkcjonuje całkowite rozdzielenie kompetencji Prezydenta RP i Rady Ministrów. Prze-
pisy Konstytucji RP nie określają bowiem w sposób całkowicie jednoznaczny i bezspor-
ny podziału kompetencji pomiędzy tymi organami władzy wykonawczej. Dotyczy to 
w szczególności kompetencji organów władzy wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa 
państwa oraz w zakresie reprezentowania państwa w stosunkach zewnętrznych5.

Prezydent RP, jako jeden z organów władzy wykonawczej, pełni niezwykle istot-
ną rolę w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa. W pierwszej kolejności należy 
podkreślić funkcję ustrojową Prezydenta RP jako gwaranta ciągłości władzy państwowej6 
(art. 126 ust. 1 in fine Konstytucji RP). Przepis ten jest jedną z podstaw prawnych do 
działania Prezydenta RP nie tylko w czasie normalnego funkcjonowania państwa, ale 
także w zakresie stanów nadzwyczajnych. Niewątpliwie bowiem jednym z zasadniczych 

 4 J. Kuciński, Zasada podziału władzy i równowagi władz, [w:] J. Kuciński, W. J. Wołpiuk, Zasady 
ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012, 
s. 325-328.
 5 B. Banaszak, Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja, [w:] 
J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, 
Warszawa 2009, s. 444-449; B. Szmulik, A. Trubalski, Kompetencje Rady Ministrów i jej członków w zakre-
sie bezpieczeństwa państwa, [w:] Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Współczesne wyzwania 
państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 
2017, s. 570 i n.
 6 T. Słomka, Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005, 
s. 152-154.
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celów stanu wojennego, czy też stanu wyjątkowego jest przywrócenie normalnego funk-
cjonowania państwa. W praktyce oznacza to zachowanie, czy też przywrócenie normal-
nego funkcjonowania władzy państwowej. Prezydent RP jest w takiej sytuacji gwarantem 
ciągłości władzy państwowej, który podejmuje działania mające na celu przywrócenie 
normalnego funkcjonowania władzy państwowej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż 
jednym z zadań ustrojowych Prezydenta RP jest stanie na straży suwerenności i bezpie-
czeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium7 (art. 126 ust. 2 
in fine Konstytucji RP). To zadanie ustrojowe Prezydenta RP jest również niewątpliwie 
związane z instytucją stanów nadzwyczajnych, a w szczególności stanem wojennym 
i stanem wyjątkowym. Ich wprowadzenie ma bowiem na celu ochronę suwerenności 
i bezpieczeństwa państwa, jak również nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 
Wskazane powyżej funkcje ustrojowe i zadania ustrojowe Prezydenta RP określają jego 
rolę w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa.

Zadania w omawianym obszarze Prezydent RP wykonuje w zakresie i na zasadach 
określonych w Konstytucji i ustawach (art. 126 ust. 3 Konstytucji RP). Oznacza to, iż 
Prezydent RP nie może na podstawie ogólnie sformułowanych zadań ustrojowych po-
dejmować działań, które przekraczają zakres i zasady określone w Konstytucji RP 
i ustawach. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której zadania w danym zakresie 
wykonuje oprócz Prezydenta RP także Rada Ministrów. Trzeba w tym miejscu zwrócić 
uwagę, iż zakres i zasady wykonywania przez Prezydenta RP swoich konstytucyjnych 
zadań mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Dlatego też tak istotne znaczenie w ra-
mach podziału kompetencji pomiędzy Prezydenta RP oraz Radę Ministrów ma zasada 
współdziałania tych organów władzy wykonawczej. Nie bez znaczenia jest tu również 
rola Prezydenta RP jako strażnika Konstytucji (art. 126 ust. 2 Konstytucji RP), której 
przejawem jest nie tylko prawo, ale także obowiązek wykładni przez Prezydenta RP 
przepisów Konstytucji RP, która korzysta z domniemania prawdziwości do chwili ewen-
tualnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie, które ma moc po-
wszechnie obowiązującą i jest ostateczne8 (art. 190 ust. 1 Konstytucji RP).

Oprócz sformułowanych stosunkowo ogólnie funkcji ustrojowych i zadań ustro-
jowych Prezydenta RP, dotyczących kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa, 
Konstytucja RP zawiera dodatkowe przepisy określające kompetencje Prezydenta RP 
w zakresie bezpieczeństwa państwa. Na podstawie przepisu art. 134 ust. 1 Konstytucji 
RP Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej9. Prezydent RP odgrywa istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa 
państwa zarówno w czasie pokoju, jak również w czasie wojny. W czasie pokoju Prezy-
dent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem 
Ministra Obrony Narodowej (art. 134 ust. 2 Konstytucji RP). Ponadto Prezydent Rze-
czypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych 

 7 Ibidem, s. 157-163; A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie 
Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008, s. 104-110.
 8 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 253-255.
 9 R. Mojak, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyj-
ne, Lublin 2010, s. 322-324.



458

Artur Trubalski

(art. 134 ust. 3 Konstytucji RP). Z kolei na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym 
samym trybie może go odwołać (art. 134 ust. 4 Konstytucji RP).

Już w tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż Prezydent RP w czasie pokoju wyko-
nuje swoje kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi samodzielnie, 
za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Natomiast w czasie wojny czyni to we 
współdziałaniu, na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Ponadto Prezydent Rzeczypospo-
litej we współdziałaniu, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje stopnie wojsko-
we (art. 134 ust. 5 Konstytucji RP). Trzeba również zwrócić uwagę, iż Prezydent RP 
współdziała z Prezesem Rady Ministrów także w sytuacji zagrożenia. Na podstawie 
bowiem przepisu art. 136 Konstytucji RP Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Pre-
zesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił 
Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej10. Takie działanie może mieć miejsce 
w przypadku bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa. Podkreślenia wymaga, 
iż Prezydent RP nie jest w żadnym ze wskazanych przypadków związany wnioskami 
Prezesa Rady Ministrów. Jest on bowiem uprawniony do samodzielnej oceny zarówno 
kandydata na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, jak i do oceny, czy wystąpiły prze-
słanki do stwierdzenia stanu bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa. Inne 
rozumienie kompetencji Prezydenta RP w tym zakresie prowadziłoby do błędnego 
wniosku, iż działanie Prezydenta RP ogranicza się jedynie do formalnego działania, bez 
merytorycznej analizy wniosków. Byłoby to rozumowanie całkowicie błędne z uwagi 
choćby na pozycję ustrojową Prezydenta RP, a także jego mandat przedstawiciela Naro-
du (art. 127 ust. 1 Konstytucji RP). Dlatego tym większe znaczenie ma w omawianych 
sytuacjach współdziałanie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Analogiczna sytu-
acja ma miejsce w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi sprawowanego przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej (art. 134 
ust. 2 Konstytucji RP) oraz nadawania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek 
Ministra Obrony Narodowej, stopni wojskowych (art. 134 ust. 5 Konstytucji RP). Na 
uwagę zasługuje również regulacja zawarta w przepisie art. 134 ust. 6 Konstytucji RP, 
zgodnie z którą szczegółowe kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej związane ze 
zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi określa ustawa. Dodatkowo o pozycji Prezy-
denta RP świadczy również treść przepisu art. 116 ust. 2 Konstytucji RP. Na podstawie 
tego przepisu Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny. Może to uczynić jedynie w ra-
zie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów między-
narodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Na podstawie 
zaś przepisu art. 116 ust. 2 zdanie drugie, jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, 
o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej11. Powyższa regulacja wskazuje 
na znaczącą rolę Prezydenta RP w zakresie stanu wojny.

Rada Ministrów posiada również istotne kompetencje w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa państwa. Na podstawie przepisu art. 146 ust. 1 Konstytucji RP Rada 

 10 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 263-264.
 11 W. J. Wołpiuk, Państwo wobec szczególnych zagrożeń, Warszawa 2002, s. 22 i n.
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Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Po-
nadto przepisy Konstytucji RP przewidują domniemanie kompetencji na rzecz Rady 
Ministrów. Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 2 Konstytucji RP do Rady Ministrów na-
leżą sprawy polityki niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu te-
rytorialnego12. Oznacza to, iż co do zasady w przypadku wątpliwości w zakresie wska-
zania organu państwa, który posiada kompetencje w danym przedmiocie, należałoby 
wskazać Radę Ministrów. Ponadto w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji 
i ustawach Rada Ministrów w szczególności: zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne 
państwa oraz porządek publiczny (art. 146 ust. 4 pkt 7 Konstytucji RP); zapewnia bez-
pieczeństwo zewnętrzne państwa (art. 146 ust. 4 pkt 8 Konstytucji RP); sprawuje ogólne 
kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli 
powoływanych do czynnej służby wojskowej (art. 146 ust. 4 pkt 11 Konstytucji RP).

Prowadząc rozważania na temat kompetencji Rady Ministrów w zakresie zapew-
niania bezpieczeństwa państwa, nie można pominąć kwestii pozycji Prezesa Rady Mi-
nistrów w ramach Rady Ministrów. Na podstawie przepisu art. 147 ust. 1 Konstytucji 
RP Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Ponadto w skład 
Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów (art. 147 ust. 2 
Konstytucji RP). Prezes Rady Ministrów kieruje pracami Rady Ministrów (art. 148 pkt 2 
Konstytucji RP); zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej 
wykonywania (art. 148 pkt 4 Konstytucji RP); koordynuje i kontroluje pracę członków 
Rady Ministrów (art. 148 pkt 5 Konstytucji RP). Oznacza to, że Prezes Rady Ministrów 
posiada istotne kompetencje związane z kierowaniem Radą Ministrów13. To w znacznej 
mierze od Prezesa Rady Ministrów zależą kierunki prowadzonej polityki, a także sposób 
jej sprawowania. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest fakt, iż ministrowie kierują 
określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone przez 
Prezesa Rady Ministrów (art. 149 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP). Dodatkowo Rada 
Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub za-
rządzenie ministra (art. 149 ust. 2 zdanie 2 Konstytucji RP).

Przedstawione powyżej kompetencje Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów 
w zakresie bezpieczeństwa państwa zostały określone stosunkowo ogólnie. Co prawda 
przepis art. 146 ust. 4 Konstytucji RP stanowi, iż Rada Ministrów wykonuje swoje kom-
petencje w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Oznacza to, iż 
w przepisach Konstytucji RP określono także bardziej szczegółowe kompetencje Rady 
Ministrów w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa. Wynika to z faktu, iż 
w znacznym zakresie wykonywanie przez Prezydenta RP oraz Radę Ministrów (Preze-
sa Rady Ministrów) swoich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa państwa jest zwią-
zane ze współdziałaniem tych organów. W stosunku do Prezydenta RP (art. 126 ust. 3 
Konstytucji RP) oraz w stosunku do Rady Ministrów (art. 146 ust. 4 Konstytucji RP) 
przepisy Konstytucji RP odsyłają również do przepisów zawartych w ustawach. Jak już 

 12 L. Jamróz, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, administracja rządowa, [w:] S. Bożyk (red.), 
Prawo konstytucyjne, Białystok 2014, s. 293 i n.
 13 S. Patyra, Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 
1997 r., Warszawa 2002, s. 81-87.
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wcześniej była mowa, przepisy Konstytucji RP przyznają każdemu z organów władzy 
wykonawczej kompetencje w zakresie bezpieczeństwa państwa. Jednak tylko Prezydent 
RP posiada konstytucyjne kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojny-
mi (art. 134 Konstytucji RP), a także mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych (art. 136 Kon-
stytucji RP). W pierwszym przypadku współdziała z Ministrem Obrony Narodowej lub 
Prezesem Rady Ministrów. Natomiast w drugim przypadku współdziała z Prezesem 
Rady Ministrów. Ponadto, jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, Prezydent RP 
postanawia o stanie wojny (art. 116 ust. 2 zdanie 2 Konstytucji RP).

Podsumowując rolę oraz kompetencje organów władzy wykonawczej w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa państwa, można stwierdzić, iż to Prezydent RP posiada 
szersze konstytucyjne kompetencje w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa. 
Jak wskazano powyżej, część z nich wykonuje samodzielnie, a część współdziałając 
z Ministrem Obrony Narodowej lub z Prezesem Rady Ministrów. Ponadto zaznaczenia 
wymaga, iż oprócz posiadania kompetencji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
państwa, sprawuje funkcję ustrojową gwaranta ciągłości władzy państwowej (art. 126 
ust. 1 in fine Konstytucji RP), która ma znaczenie nie tylko w czasie normalnego funk-
cjonowania państwa, w zakresie powoływania Rady Ministrów14 (art. 154-155 Konsty-
tucji RP), czy też zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu (art. 98 ust. 2 i 5 Konstytucji 
RP), ale także w sytuacji zagrożenia dla normalnego funkcjonowania państwa, czy też 
w sytuacji szczególnych zagrożeń dla państwa. Dodatkowo Prezydent RP stoi na straży 
suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego 
terytorium. Z kolei Rada Ministrów posiada stosunkowo ogólne konstytucyjne kompe-
tencje w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa, które wykonuje we współdzia-
łaniu z Prezydentem RP. Dotyczy to, w zakresie kompetencji konstytucyjnych, stanów 
nadzwyczajnych, a konkretnie rzecz ujmując, stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego. 
Jedynie w przypadku wprowadzania stanu klęski żywiołowej Rada Ministrów posiada 
kompetencje do samodzielnego wprowadzenia tego stanu nadzwyczajnego.

2. Przesłanki oraz tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych

Przepisy Konstytucji RP zawierają postanowienia dotyczące instytucji stanów 
nadzwyczajnych. Umieszczenie tych przepisów w ustawie zasadniczej jest wyrazem 
tego, jak duże znaczenie twórcy konstytucji przywiązują do zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem państwa. W sytuacjach szczególnego zagrożenia dla państwa, jeże-
li zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpo-
wiedni stan nadzwyczajny15 (art. 228 ust. 1 Konstytucji RP). Przepisy Konstytucji RP 
przewidują możliwość wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego oraz stanu 

 14 R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007, s. 215-221.
 15 M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007, s. 16 i 21; K. Ec-
khardt, Stany nadzwyczajne jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl – Rzeszów 2012, 
s. 13-14; K. Eckhardt, Problem zakresu konstytucjonalizacji instytucji stanu nadzwyczajnego – uwagi ogól-
ne, [w:] J. Posłuszny, J. Buczkowski, K. Eckhardt (red.), Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszo-
wa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Skrzydle, Przemyśl – Rzeszów 2009, s. 113-116.
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klęski żywiołowej. Podstawą wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (art. 228 ust. 2 Kon-
stytucji RP), a także zasad działania organów władzy publicznej oraz zakresu, w jakim 
mogą być ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych 
stanów nadzwyczajnych16 (art. 228 ust. 3 Konstytucji RP), określa ustawa. Ponadto stan 
wojenny może być wprowadzony w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu 
podaniu do publicznej wiadomości (art. 228 ust. 2 in fine Konstytucji RP). Na podstawie 
przepisu art. 228 ust. 5 Konstytucji RP działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia. Ponadto powinny zmierzać 
do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. W przepisie 
tym została wyrażona zasada proporcjonalności w zakresie środków stosowanych w celu 
przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa17. Z jednej strony działania podjęte 
w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego mogą mieć wyjątkowy charakter w związ-
ku z wyjątkowością zaistniałej sytuacji, drugiej − muszą one być stosowane proporcjo-
nalnie do potrzeb. Dlatego też niewłaściwe będzie zastosowanie środków niewspółmier-
nych do zaistniałej sytuacji, kiedy normalne funkcjonowanie państwa jest możliwe do 
przywrócenia za pomocą środków mniej radykalnych i dotkliwych dla obywateli.

W zakresie trybu wprowadzania poszczególnych stanów nadzwyczajnych należy 
zwrócić uwagę na dwa główne elementy. Po pierwsze na uwagę zasługuje kwestia udzia-
łu organów władzy wykonawczej w tym procesie. Po drugie należy zauważyć, iż wpro-
wadzenie stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego, a także przedłużenie czasu trwania 
stanu wyjątkowego oraz stanu klęski żywiołowej wymaga udziału organu władzy usta-
wodawczej, tj. Sejmu. Na uwagę zasługuje również forma aktu prawnego wprowadzają-
cego stan wojenny oraz stan wyjątkowy.

Najdalej idące skutki dla funkcjonowania państwa wiążą się z wprowadzeniem 
stanu wojennego. Może on zostać wprowadzony w razie zewnętrznego zagrożenia pań-
stwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy mię-
dzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Stan wojen-
ny może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady 
Ministrów na części albo całym terytorium państwa18 (art. 229 Konstytucji RP). Natomiast 
w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub 
porządku publicznego może zostać wprowadzony stan wyjątkowy. Prezydent Rzeczy-
pospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy 
niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa19 (art. 230 ust. 1 
Konstytucji RP). W przypadku natomiast konieczności zapobieżenia skutkom katastrof 
naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu 
ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

 16 K. Eckhardt, Status prawny jednostki w świetle ustaw o stanach nadzwyczajnych, [w:] M. Granat, 
J. Sobczak (red.), Problemy stosowania konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce, Lublin 2004, s. 166-168.
 17 K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
Białystok 2005, s. 31-32.
 18 Ibidem, s. 44 i n.
 19 Ibidem, s. 74 i n.
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30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa20 (art. 232 
Konstytucji RP). Z przedstawionej analizy wyraźnie wynika, iż w przypadku wprowa-
dzenia stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego konieczne jest współdziałanie Prezy-
denta RP oraz Rady Ministrów. Prezydent RP nie jest jednak związany wnioskiem Rady 
Ministrów. Co więcej, jest zobowiązany do samodzielnej oceny zasadności przesłanek 
uzasadniających wprowadzenie jednego z powyższych stanów nadzwyczajnych. W za-
kresie natomiast wprowadzania stanu klęski żywiołowej, który wiąże się zasadniczo 
z najniższym, w porównaniu do pozostałych stanów nadzwyczajnych, stopniem zakłó-
cenia normalnego funkcjonowania państwa, Rada Ministrów może bez udziału innych 
organów zdecydować o wprowadzeniu tego stanu nadzwyczajnego.

W przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych (stanu wyjątkowego i stanu 
klęski żywiołowej) istnieje możliwość przedłużenia czasu ich trwania. Może się to odbyć 
za zgodą Sejmu. W przypadku stanu wyjątkowego jego wprowadzenie jest możliwe na 
czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić 
tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni (art. 230 ust. 2 Konstytucji 
RP). Natomiast w odniesieniu do stanu klęski żywiołowej może on być wprowadzony 
na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za 
zgodą Sejmu (art. 232 zdanie 2 Konstytucji RP). W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, 
iż stan wojenny jest wprowadzany bezterminowo. Z kolei czas trwania stanu wyjątko-
wego może być przedłużony tylko raz, na czas nie dłuższy niż 60 dni. Natomiast w przy-
padku stanu klęski żywiołowej nie istnieją ograniczenia w zakresie jego przedłużania, 
a także czasu trwania. W związku z tym podkreślenia wymaga, iż Sejm wyraża zgodę 
na przedłużenie stanów nadzwyczajnych (stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej), 
a także może uchylić rozporządzenie o wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych (stanu 
wojennego i stanu wyjątkowego). Udział organu władzy ustawodawczej w tych decyzjach 
należy traktować jako dodatkowe zabezpieczenie w zakresie funkcjonowania stanów 
nadzwyczajnych, które ma zapobiegać nadużyciom w tym zakresie. Podobnie należy 
ocenić konieczność współdziałania Prezydenta RP z Radą Ministrów w zakresie wpro-
wadzania stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego.

Każdy ze stanów nadzwyczajnych jest wprowadzany w drodze rozporządzenia. 
W przypadku stanu wojennego oraz stanu wyjątkowego wynika to wprost z przepisu 
art. 231 Konstytucji RP. Ponadto, zgodnie z powołanym przepisem rozporządzenie 
o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przed-
stawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie 
rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej i może je uchylić bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów21. Z ko-
lei wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej następuje na podsta-
wie rozporządzenia na podstawie przepisu art. 146 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 92 ust. 1 
Konstytucji RP.

 20 Ibidem, s. 101 i n.
 21 L. Mażewski, Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej 1918-2009, Toruń 2010, s. 237-238.
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Podsumowanie
Przeprowadzona powyżej analiza przepisów Konstytucji RP w zakresie stanów 

nadzwyczajnych jako mechanizmu zapewnienia bezpieczeństwa państwa, pozwoliła na 
pozytywne zweryfikowanie znaczącej roli tej instytucji prawa konstytucyjnego. Wyni-
kiem przeprowadzonych rozważań jest określenie kompetencji organów władzy publicz-
nej (Prezydenta RP, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów) w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa państwa. Szczególną rolę w tym zakresie Konstytucja RP przyznaje 
Prezydentowi RP. Równie ważne są kompetencje Rady Ministrów w przedmiotowych 
kwestiach. Istotnym elementem zapewniania bezpieczeństwa państwa poprzez wprowa-
dzanie stanów nadzwyczajnych jest również konieczność współdziałania organów wła-
dzy wykonawczej, a także kontrola wprowadzania i przedłużania stanów nadzwyczajnych 
przez organ władzy ustawodawczej, jakim jest Sejm. Należy stwierdzić, iż instytucja 
stanów nadzwyczajnych poprzez udział w ich wprowadzaniu Prezydenta RP i Rady 
Ministrów oraz przez udział w kontroli zasadności ich wprowadzenia, oraz w ich prze-
dłużaniu Sejmu jest istotnym konstytucyjnym mechanizmem zapewniania bezpieczeń-
stwa państwa.





Rozdział IV

Zagadnienia władzy sądowniczej 
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Spory kompetencyjne przed Trybunałem 
Konstytucyjnym ‒ konflikt w prawie  

czy prawo do konfliktu 

1. Konstytucja i konsternacja – uwagi wprowadzające

Wśród kilku konstytucyjnych kompetencji polskiego sądu konstytucyjnego do 
najrzadziej dotychczas wykonywanych należy przewidziana i lapidarnie unormowana 
w art. 189 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1: „Trybunał 
Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi 
organami państwa”. Uzupełnia to art. 192 konstytucji, normujący legitymację do inicjo-
wania postępowania, w sposób odrębny i węższy względem unormowania inicjatywy 
kontroli norm w art. 191 ust. 1. Mianowicie, z wnioskiem w sprawach, o których mowa 
w art. 189, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezes Naj-
wyższej Izby Kontroli.

Dotychczasowa praktyka orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w tym przed-
miocie jest relatywnie skromna i sprowadza się do zaledwie dwóch rozstrzygnięć. Pierw-
sze było formalne postanowienie z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. Kpt 1/08), umarzające 
postępowanie w sprawie sporu pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Kra-
jową Radą Sądownictwa, zainicjowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 
dotyczącego kompetencji do opiniowania kandydatów na stanowisko sędziego2. Drugie 
‒ postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r. (w sprawie sygn. 
Kpt 2/08), merytorycznie rozstrzygające pierwszy w historii spór kompetencyjny przed 
naszym sądem konstytucyjnym, w głośnym konflikcie pomiędzy Prezesem Rady Mini-
strów i Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjowanym faktycznie i zawniosko-
wanym do rozpoznania przez premiera rządu, a dotyczącym ustalenia organu właściwe-
go w zakresie reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady 
Europejskiej3.

 1 Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 2 OTK ZU 2008/5A/97.
 3 OTK ZU 2009/5A/78; por. też wypowiedzi doktryny: glosa M. Kruk, „Przegląd Sejmowy” 2010, 
nr 1, s. 174‒188; W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Wokół sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP 
a rządem, [w:] P. Tuleja i in. (red.), Prawa człowieka–społeczeństwo obywatelskie–państwo demokratyczne. 
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Najnowszy kazus stanowi postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
zainicjowane wnioskiem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2017 r. (sygn. Kpt 1/17), 
żądającym rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym 
i Prezydentem RP „co do rozumienia treści kompetencji wynikającej z art. 139 Konsty-
tucji, a tym samym sposobu jej wykonywania i możliwości kontroli skuteczności stoso-
wania prawa łaski” 4.

Pierwszą, rzucającą się w oczy, nieco zaskakującą i wprost konsternującą prawi-
dłowością wszystkich tych postępowań jest to, iż jedną ze stron każdego sporu miała być 
głowa państwa, drugą fakt, że prezydent nie zainicjował żadnego z tych procesów, 
a w dwóch przypadkach (pierwszym i drugim) twierdził nawet, że w ogóle nie zaistnia-
ły konstytucyjne i ustawowe kryteria sporu kompetencyjnego, trzecią zaś, że dwukrotnie 
(w pierwszym i najnowszym postępowaniu) inicjatorem był podmiot trzeci, sam nie-
uczestniczący w sporze kompetencyjnym. Recz nie dotyczy jednak tej „statystyki”, ale 
bardziej fundamentalnych problemów, w tym kwestii techniczno-proceduralnych, poja-
wiających się na tle tytułowej kwestii.

Niniejsze uwagi są spojrzeniem dość selektywnym, nie wyczerpują ogromu wąt-
pliwości, jakie mogą i jakie faktycznie rodzą się w związku z tą meta-kompetencją na-
szego sądu konstytucyjnego, czyli kompetencją do orzekania o kompetencjach innych 
organów, bynajmniej nie tylko prawodawczych. W trakcie kilku ostatnich lat okazało się 
bowiem, że i trybunał bywał uwikłany albo nawet sam wywoływał wątpliwości i sui 
generis spory „kompetencyjne” w ramach tzw. wojny o trybunał5, która zapewne już 
przygasła, ale z pewnością nie zakończyła się trwałym pokojem.

I w tym właśnie kontekście, abstrahując od realnych racji stron owej „wojny”, ich 
argumentacji i ewaluacji, wolno postawić pytanie ogólniejszej natury, choć czysto reto-
ryczne: czy i w jaki sposób należałoby przyznać trybunałowi – wyposażonemu przez 
konstytucję w prawo wydawania ostatecznych i powszechnie wiążących rozstrzygnięć 
(art. 190 ust. 1) – zwyczajne „prawo do błędu”, a co więcej: jak ustanowić mechanizm 
korygowania tych błędów, w myśl Cycerońskiej reguły: cuiusvis hominis est errare, 
nullius nisi insipientis in errore perseverare? Jest wszak oczywiste, że zasługujący na 
szacunek Trybunał Konstytucyjny składa się z wybitnych prawników, P.T. Sędziów, od 
których wymaga się najwyższych kwalifikacji merytorycznych i etycznych, którzy 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Warszawa 2010, s. 358‒366; D. Du-
dek, Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013, s. 229‒256; komentarz 
J. Ciapały, [w:] L. Garlicki i in. (red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego, Warszawa 2016, s. 760‒781 oraz cyt. tam literatura.
 4 Tekst wniosku i treść stanowisk uczestników postępowania dostępne na stronie internetowej TK: 
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kpt%201/17 [dostęp: 20.02.2018].
 5 Przykładowo, dokonując „zabezpieczenia” (na podstawie art. 755 § 1 i art. 7301 § 2 k.p.c.) wniosku 
grupy posłów o kontrolę konstytucyjności ustawy z 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, „przez 
wezwanie Sejmu RP do powstrzymania się od dokonywania czynności zmierzających do wyboru sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia 
w sprawie” ‒ co Trybunał bezprecedensowo, rażąco sprzecznie ze swoją wcześniejszą linią orzeczniczą, ale 
i w sposób stricte polityczny, niestety, uczynił postanowieniem z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. 
K 34/15.

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kpt%201/17
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wszelako są tylko ludźmi i sędziami, a nie „bogami konstytucyjnymi”, ergo: nie są oni 
ani jednomyślni, ani nieomylni. Przejawem tego jest instytucja votum separatum, nie-
kiedy stosowana (a nawet nadużywana) w zgoła zastanawiający sposób. Pomijając tego 
spektakularne przejawy, dowodzi to zarówno kontrowersyjności materii, o których 
orzeka trybunał, jak i znanego faktu, że prawdy niepodobna ustalić w drodze głosowania, 
choćby w gronie najlepszych prawników.

A zatem, czy i kto w systemie władzy demokratycznego państwa prawa może 
pełnić rolę arbiter arbitrorum albo medicus medicorum?

Ponieważ wcześniejsze spory kompetencyjne (z lat 2008‒2009) były już przed-
miotem zainteresowania i wypowiedzi nauki, na bliższą uwagę zasługuje aktualny spór, 
zainicjowany w 2017 r., z zachowaniem jednak w miarę możliwości dystansu, aby nie 
powiększać konsternacji i nie sugerować w jakikolwiek sposób trybunałowi kierunku 
czy sposobu rozstrzygnięcia6. Tak, konsternacji, jaką nieuchronnie musi wywoływać 
fakt, że także w strukturze najwyższych organów państwowych, nawet po dwudziestu 
latach obowiązywania konstytucji z 1997 r. mogą zaistnieć nie tylko wątpliwości co do 
interpretacji ustawy zasadniczej, ale też realne konflikty dotyczące sposobu i granic jej 
stosowania. Konflikty na wskroś przeniknięte uwarunkowaniami politycznymi, a przed-
stawiane do jakoby czysto jurydycznego rozstrzygnięcia trybunału.

2. Spór o prawo czy prawo do sporu – czyli problem legitymacji 
czynnej wnioskodawcy

Podstawowy problem w perspektywie każdego postępowania inicjowanego przed 
Trybunałem Konstytucyjnym7 dotyczy legitymacji czynnej, czyli ustalenia, czy dany 
wnioskodawca jest rzeczywiście podmiotem uprawnionym do zainicjowania postępo-
wania przed trybunałem. Zatem: czy każdy organ ma prawo, by spierać się o prawo i to 
rangi zasadniczej? In casu należałoby postawić pytanie, czy Marszałek Sejmu może 
żądać rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, jednak dotyczącego relacji pomiędzy 
dwoma innymi organami, mianowicie Sądem Najwyższym i Prezydentem Rzeczypo-
spolitej8, bez udziału reprezentowanej przez niego izby parlamentu?

Zarówno z faktu złożenia przedmiotowego wniosku przez Marszałka Sejmu, jak 
i z jego treści wynika ewidentnie przekonanie Autora o posiadaniu takiej legitymacji. 
Stwierdzenie wnioskodawcy, że „Konstytucja RP nie wymaga [...], by postępowanie 
zainicjował konstytucyjny organ państwa będący w sporze” nie jest bliżej uzasadnione, 
tymczasem wcale nie wydaje się bezdyskusyjne. Na marginesie wypada wskazać, że 

 6 Sugestii takich nie zawiera również moja Opinia prawna w sprawie dopuszczalności inicjowania 
sporów kompetencyjnych przed Trybunałem Konstytucyjnym w kontekście prerogatyw Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej i kompetencji innych organów państwa, opracowana w lipcu 2017 r. dla Kancelarii Pre-
zydenta RP (niepubl.), częściowo wykorzystana w niniejszym artykule.
 7 A w istocie każdego postępowania prawnego, przed wszelkimi organami władzy publicznej, nie 
tylko sądowniczej.
 8 Zważywszy chronologię i meritum działań tych organów, tak właśnie należy ujmować relację kolizyj-
ną, jako zachodzącą pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP, w żadnym wypadku nie odwrotnie.
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uczestnicy kwestionujący w tym postępowaniu realne zaistnienie merytorycznego sporu 
kompetencyjnego, zarazem definitywnie sprzeciwiają się uznaniu legitymacji Marszałka 
Sejmu9.

Prawdą jest, że z literalnej treści art. 192 Konstytucji RP: „z wnioskiem w spra-
wach, o których mowa w art. 189, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą [...]” 
‒ nie wynika wprost, by dalej wymienione w tym przepisie podmioty mogły zainicjować 
takie postępowanie tylko in causa sua, czyli wyłącznie w sprawach, w których one same, 
bezpośrednio lub poprzez organy podległe im organizacyjne, uczestniczą jako jedna ze 
stron w zaistniałym sporze kompetencyjnym. Co więcej, ogólna i pojemna formuła 
art. 189 Konstytucji: „Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomię-
dzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa” ‒ może prima facie uzasadniać 
pogląd, iż kognicji Trybunału podlega każdy spór kompetencyjny, pomiędzy co najmniej 
dwoma organami państwa, o ile tylko mają one status organu centralnego (charakter 
i zasięg właściwości) i konstytucyjnego, czyli są organami wymienionymi w ustawie 
zasadniczej z nazwy, bądź tylko rodzajowo, a postępowanie przed Trybunałem zostało 
prawidłowo zainicjowane przez którykolwiek z organów wymienionych w art. 192 Kon-
stytucji. A ponieważ niewątpliwe jest, iż wszystkie podmioty legitymowane według 
art. 192 mają status centralnych i konstytucyjnych organów państwa, mogą one być 
bezpośrednimi uczestnikami „własnych” sporów kompetencyjnych, podlegających wła-
ściwości jurysdykcyjnej trybunału na podstawie art. 189 Konstytucji.

Należy zatem rozważyć, czy rację unormowania konstytucyjnego stanowiło zawę-
żenie kognicji TK w przedmiocie sporów kompetencyjnych, przez limitowanie kręgu 
podmiotów uprawnionych do inicjowania postępowania oraz przyjęcie implicite wymogu 
posiadania „własnego” interesu prawnego w żądaniu rozstrzygnięcia sporu, czy też nie.

Na podkreślenie zasługuje to, że w pierwszym zainicjowanym postępowaniu 
w sprawie sporu kompetencyjnego trybunał dość łatwo przeszedł do porządku dzienne-
go nad faktem, iż miał on dotyczyć innych stron niż organ reprezentowany przez wnio-
skodawcę. Trybunał stwierdził jedynie, że „[u]normowanie to [konstytucyjne – DD] nie 
zawiera [...] ograniczeń dotyczących zakresu, którego dotyczyć może wniosek o rozpo-
znanie sporu kompetencyjnego składany przez poszczególne organy wymienione w art. 192 
Konstytucji, w tym wymogu powiązania sfery, jakiej domniemany spór dotyczy, z pod-
stawowym zakresem działania organu zwracającego się z wnioskiem o rozpatrzenie 
sporu”10. Natomiast jedynym powodem, który wedle Trybunału nie pozwalał mu na 
merytoryczne rozpoznanie sprawy i skutkował koniecznością umorzenia tamtego 

 9 Por. pkt 4 stanowiska SN z 11.07.2017 r. nt. braku legitymacji Marszałka Sejmu do wystąpienia 
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a SN, w którym stwier-
dza się m.in.: „Wnioskodawca, który nie jest organem władzy sądowniczej ani wykonawczej, nie przywołał 
żadnego przepisu prawnego kreującego interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia sporu i legitymującego 
go do zainicjowania postępowania” (s. 8). Natomiast RPO w stanowisku z 10.08.2017 r. podnosi tylko brak 
wykazania interesu prawnego przez Marszałka Sejmu w jego wniosku: „nie przedstawił przekonywających 
argumentów przemawiających za istnieniem interesu prawnego w rozpoznaniu wniosku przez Trybunał. 
Powstaje zatem istotna wątpliwość czy Marszałek Sejmu jest podmiotem legitymowanym do żądania roz-
strzygnięcia sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym” (s. 11).
 10 Pkt II.1.1. uzasadnienia.
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postępowania był „brak podstaw do uznania, że w przedmiotowej sprawie zachodzi spór 
kompetencyjny, o którym mowa w art. 189 Konstytucji”11.

W obecnym postępowaniu wnioskodawca nie argumentuje bliżej posiadania legi-
tymacji czynnej, nie odwołuje się też do wypowiedzi doktryny bądź orzecznictwa w tym 
względzie, wypada jednak odnotować, że w literaturze wyrażane są zasadniczo dwa 
stanowiska nt. legitymacji wnioskowej w sporach kompetencyjnych, kierowanych do 
rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, które umownie można określić jako 
„liberalne” i „restrykcyjne”.

Według pierwszego, wszystkie podmioty inicjujące spór kompetencyjny przed TK 
„występują – podczas składania wniosku ‒ we własnym imieniu i na własną odpowie-
dzialność polityczną. Zawsze jednak działają w interesie publicznym, jakim jest zgodne 
wykonywanie kompetencji przez organy państwa, w duchu konstytucyjnej zasady rów-
nowagi i współdziałania władz. Dotyczy to również sytuacji, w których wnioskodawca 
jest jednocześnie stroną sporu kompetencyjnego. Nie jest konieczne, aby podmiot wy-
stępujący na podstawie art. 192 Konstytucji RP z wnioskiem był uwikłany w spór, 
którego rozstrzygnięcia się domaga. W tym sensie legitymacja w postępowaniu dotyczą-
cym sporów kompetencyjnych ma – podobnie jak legitymacja wynikająca z art. 191 
Konstytucji RP ‒ charakter generalny”12. Przytoczeni komentatorzy idą jeszcze dalej, 
uznając, że „stanowisko podmiotów pozostających w sporze, nawet jeśli same mają 
kompetencję do wystąpienia z wnioskiem, lecz nie czynią z niej użytku, wydaje się ir-
relewantne z perspektywy dopuszczalności złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu 
przez inny legitymowany do tego podmiot”. A zatem „nie wydaje się konieczne, aby 
warunkiem dopuszczalności merytorycznego rozpoznania wniosku było istnienie po 
stronie podmiotu wszczynającego postępowanie własnego interesu prawnego lub ustro-
jowego związku z organem pozostającym w sporze, albo związku konkretnego sporu 
z zadaniami lub kompetencjami wnioskodawcy”13.

Stąd konkluzje cytowanych autorów, mogące niemal wprost mieć zastosowanie 
do niniejszego postępowania: „nie ma tym samym formalnych przeszkód, aby np. Mar-
szałek Sejmu lub Senatu występował o rozstrzygnięcie sporu między organami egzeku-
tywy lub judykatywy”, a co więcej, każdy organ legitymowany z art. 192 „o ile dostrze-
że istniejący spór, zagrażający prawidłowemu realizowaniu zadań bądź naruszający 
zasady podziału i równowagi władz” ma wręcz „konstytucyjny obowiązek podjęcia 
czynności zmierzających do jego rozwiązania, a w ostatecznym rozrachunku – także 
wystąpienia z wnioskiem do TK”, przy czym obowiązek taki „w szczególności ciąży” 
na Prezydencie RP, z racji jego zadania czuwania nad przestrzeganiem konstytucji14.

Trudno zaakceptować powyższe stanowisko w zakresie, w jakim wyraża swoisty 
„wszystkoizm” kompetencyjny i postuluje powszechne patrzenie sobie na ręce w głów-
nej nawie państwowej, niezależnie od tego, czy ma to jakikolwiek związek z funkcjami 

 11 Sentencja oraz pkt II.3. uzasadnienia.
 12 Tak: A. Mączyński, J. Podkowik, Komentarz do art. 192 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek 
(red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz art. 87–243, C.H. Beck, Warszawa 2016, Nb 7 i 8, s. 1246.
 13 Z odwołaniem do postanowienia TK sygn. Kpt 1/08 oraz wypowiedzi P. Sarneckiego i M. Zubika.
 14 A. Mączyński, J. Podkowik, op. cit., Nb10, s. 1246‒1247.
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i zadaniami poszczególnych organów. Pod tym względem zachodziła istotna różnica 
pomiędzy pierwszym i obecnym postępowaniem. W tamtym, I prezes SN, będący co 
prawda jedynie członkiem KRS (choć „wirylistą”), mógł mieć swoisty interes prawny 
w żądaniu rozstrzygnięcia kwestii wprost odnoszącej się w swych skutkach do władzy 
sądowniczej, mianowicie, do procedury powoływania sędziów przez prezydenta na 
wniosek KRS. W niniejszym kazusie natomiast, Marszałek Sejmu ani cały sejm bez-
spornie nie mają nic wspólnego z prawem agracjacji, stanowiącym prerogatywę głowy 
państwa. Fakt powszechnie uznawanej wyłączności ustawowej formy amnestii bądź 
abolicji zbiorowej – nie zmienia w niczym tej oceny.

Przytoczone wyżej poglądy komentatorów nie są wszelako stanowiskiem jedynym 
ani nawet powszechnie przyjętym. Według odmiennego ujęcia (zawartego we wcześniej-
szym, ale równie cennym i cenionym komentarzu konstytucyjnym), podmioty niewy-
mienione w art. 192, a posiadające legitymację bierną według art. 189 Konstytucji RP, 
„mogą występować do organów posiadających legitymację czynną o wystąpienie «w ich 
imieniu», wydaje się jednak, że podjęcie takiego pośrednictwa jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy prawo ustanawia jakieś związki między obu organami. W każdym zaś razie 
organ, do którego zgłoszono sprawę pośrednictwa nie będzie związany wnioskiem or-
ganu zainteresowanego”15. Zdaniem tego autora: „zainicjowanie postępowania (wystą-
pienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego) pozostawione jest u z n a n i u 
u p r a w n i o n y c h  p o d m i o t ó w  – prawo nie przewiduje żadnej sytuacji, w któ-
rej istniałby obowiązek podjęcia takiej inicjatywy. Zarazem jednak wydaje się, że do-
puszczalność podjęcia inicjatywy zależy od dostatecznie skonkretyzowanego interesu 
prawnego po stronie danego podmiotu. Skoro bowiem procedura sporu kompetencyjne-
go musi wiązać się z istnieniem rzeczywistej i aktualnej rozbieżności poglądów […], to 
organ inicjujący musi wykazać zarówno istnienie tej rozbieżności, jak i własny interes 
prawny w uzyskaniu jej rozstrzygnięcia. Interes ten może wynikać z ogólnej pozycji 
podmiotu wnioskującego w ramach «swojej» władzy i może łączyć się z ochroną kompetencji 
innych organów do tej władzy należących. W odniesieniu do marszałków, art. 110 ust. 2 
(w zw. z art. 124) stwarza możliwość inicjowania sporów związanych z kompetencjami 
obu izb, więc służących «strzeżeniu praw Sejmu» (Senatu)”16.

I ten autor formułuje bardzo interesujące odniesienie problemu inicjatywy z art. 192 
Konstytucji RP do roli ustrojowej prezydenta: „Najszersze możliwości inicjatywy kon-
stytucja wydaje się stwarzać Prezydentowi RP, bo – skoro jednym z jego zadań jest 
czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji (art. 126 ust. 2) – może on działać we wszyst-
kich wypadkach, gdy pojawi się spór kompetencyjny, utrudniający należyte przestrze-
ganie przepisów konstytucyjnych. Prezydent jest więc szczególnie (a może nawet – wy-
łącznie) powołany do inicjowania sporów kompetencyjnych dotyczących centralnych 
organów konstytucyjnych, które znajdują się poza zakresem właściwości pozostałych 
podmiotów wymienionych w art. 192”17.

 15 Tak L. Garlicki, z powołaniem na pogląd W. Skrzydły, [w:] idem (red.), Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz, tom V, Warszawa 2007, teza 3 do art. 192, s. 1‒2.
 16 Ibidem, teza 5 do art. 192, s. 3.
 17 Ibidem.
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Zdecydowanie przychylam się do drugiego z przedstawionych stanowisk, choć 
również do wspólnej myśli cytowanych autorów, trafnie dostrzegających szczególną 
sytuację Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie legitymacji wnioskowej, wynikającą 
z jego pozycji i zadań ustrojowych strażnika konstytucji. Uzupełniając uzasadnienie 
„restrykcyjnego” podejścia do problemu legitymacji czynnej w przedmiocie sporów 
kompetencyjnych, w kontekście realiów sprawy obecnie zawisłej przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, wypada podnieść coś jeszcze. Generalnie ujmując, wykonanie inicja-
tywy wszczęcia postępowania przed TK w przedmiocie sporu kompetencyjnego przez 
organ inny, niż bezpośrednio zaangażowany w dany spór, wydaje się dopuszczalne 
w przypadku jego działania w imieniu albo niejako w „zastępstwie” organu, który nie 
posiada własnej legitymacji (nie jest wymieniony w art. 192 Konstytucji RP), a zarazem 
jest powiązany organizacyjnie z tym organem, mającym status konstytucyjny. Przykła-
dowo, Prezes Rady Ministrów mógłby z całą pewnością inicjować spór pomiędzy Mini-
strem Sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym, Ministrem Obrony Narodowej czy 
ministrem właściwym w zakresie polityki zagranicznej a innym centralnym, konstytu-
cyjnym organem państwa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego pomiędzy tym sądem 
a innym organem centralnym, zaś Marszałek Sejmu bądź Senatu pomiędzy tymi izbami 
ze sobą, albo z innymi, zewnętrznymi organami. Natomiast Marszałek Sejmu mógłby 
– nie tylko w znaczeniu dopuszczalności prawnej, ale i pełnej zgodności z wymogami 
kultury politycznej – inicjować spór kompetencyjny przed TK z udziałem Prezydenta 
RP jako strony sporu, z pewnością w jeszcze jednej sytuacji. Mianowicie, działając 
w trybie art. 131 Konstytucji RP, czyli tymczasowo (zastępczo) wykonując obowiązki 
prezydenta w przypadku przejściowej niemożności sprawowania bądź opróżnienia urzę-
du głowy państwa. I wówczas jednak nie powinien on inicjować sporu pomiędzy urzędem 
Prezydenta RP a parlamentem (izbą), z uwagi na tymczasową kumulację w jego osobie 
dwu ról, pełnionych w systemie organów władzy państwowej.

Natomiast szczególna sytuacja Prezydenta RP, jako ewentualnego inicjatora sporu 
kompetencyjnego, wynika z jednej strony z jego zadania czuwania nad przestrzeganiem 
Konstytucji RP (art. 126 ust. 2)18, z drugiej, z uwzględnienia przypisywanej mu przez 
doktrynę (na wzór Prezydenta V Republiki Francuskiej) funkcji arbitrażu politycznego19. 
Z tych właśnie względów należałoby akceptować aktywność prezydenta dla prób zaże-
gnania kolizji kompetencyjnych na drodze mediacji politycznych albo nawet rozwiązania 
na drodze postępowania przed TK sporu kompetencyjnego, np. pomiędzy organem wła-
dzy ustawodawczej a rządem czy pomiędzy parlamentem a którymś z segmentów władzy 
sądowniczej. I odwrotnie: inicjowanie postępowania w przedmiocie sporu kompetencyj-
nego z udziałem prezydenta, jednak nie przez niego samego i nie przez inny organ, pozo-
stający w kolizji kompetencyjnej z głową państwa oraz posiadający własną legitymację 
w tym zakresie – stanowi sytuację dość osobliwą i trudną do zaakceptowania.

 18 Bliżej w: D. Dudek, op. cit., s. 180.
 19 Por. m.in. P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
tom I, Warszawa 1999, teza 18 do art. 126, s. 15 oraz całościowa monografia J. Szymanka, Arbitraż politycz-
ny głowy państwa, Warszawa 2009.
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Konkludując: swoiste „wyręczanie” stron sporu kompetencyjnego w tym względzie, 
także głowy państwa, nawet jeśli motywowane jest interesem publicznym czy poszano-
waniem zasady podziału, równowagi i współdziałania władz, stanowi działanie co naj-
mniej dyskusyjne, a w odniesieniu do pozycji ustrojowej Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – nader wątpliwe. W celu zachowania równowagi systemowej, w przypadku 
zaistnienia takiej inicjatywy, konieczne byłoby wyraźne potwierdzenie żądania rozstrzy-
gnięcia sporu przez przynajmniej jeden z organów znajdujących się w domniemanym 
sporze, jeżeli posiada on własną legitymację na podstawie art. 192 Konstytucji RP.

3. Tylko prawo kaduka racji nie szuka, czyli co to jest spór kom-
petencyjny?

W celu rozstrzygnięcia problemu zaistnienia w niniejszej sprawie rzeczywistego 
i podlegającego kognicji Trybunału Konstytucyjnego sporu kompetencyjnego, przede 
wszystkim należy rozważyć, jak tę kwestię przedstawia sam wniosek Marszałka Sejmu.

Nietrudno zauważyć, że argumentacja w tej mierze jest dość ograniczona. W pod-
stawie prawnej swego wniosku Marszałek Sejmu wskazuje art. 192 w zw. z art. 189 
Konstytucji RP oraz art. 33 ust. 5 w zw. z art. 85 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym20 (dalej jako: 
u.o.t.p.t.k.). Natomiast w petitum sprowadza istotę spornego zagadnienia do formuły 
pytania: „czy wykonywanie prawa łaski (art. 139 Konstytucji RP) i związana z tym 
kompetencja do interpretacji przepisów Konstytucji w tym zakresie, a także ocena sku-
teczności dokonanego aktu jest przedmiotem kontroli Sądu Najwyższego, czy też jest to 
osobiste uprawnienie Prezydenta RP, które nie podlega kontroli władzy sądowniczej?” 
(s. 1‒2 wniosku)21.

Pisemne uzasadnienie wniosku wskazuje, że w związku z uchwałą składu 7 sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt  I KZP 4/1722, dotyczącą treści art. 139 
Konstytucji RP oraz oceną skuteczności działania prezydenta w zakresie korzystania 
z konstytucyjnego prawa łaski, a także z toczącą się debatą publiczną w tym zakresie, 
Marszałek Sejmu „dostrzegł konieczność rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między 
Sądem Najwyższym a Prezydentem RP co do rozumienia treści kompetencji wynikają-
cej z art. 139 Konstytucji RP, a tym samym sposobu jej wykonywania i możliwości 
kontroli skuteczności stosowania prawa łaski. Rozstrzygnięcie sporu ma na celu realiza-
cję interesu publicznego i zapewnienie podziału i równowagi władzy”. Podnosi, że 
przepisem określającym sporną kompetencję jest art. 139 w związku z art. 144 ust. 3 
pkt 18 Konstytucji RP, zaś „kwestionowanym działaniem jest interpretacja Konstytucji 

 20 Dz. U. z 2016 r., poz. 2072.
 21 Wszystkie cytaty za: http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kpt%20
1/17 [dostęp 20.02.2018].
 22 Pełna treść uchwały opublikowana na stronie internetowej Sądu Najwyższego: http://www.sn.pl/
sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemID=1151&ListName=esprawa2017&Search=I%20KZP%204/17 
[dostęp 20.02.2018].

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kpt%201/17
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kpt%201/17
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemID=1151&ListName=esprawa2017&Search=I%20KZP%204/17 
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemID=1151&ListName=esprawa2017&Search=I%20KZP%204/17 
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związana wykonywaniem konstytucyjnej kompetencji, jaką jest prawo łaski oraz ocena 
i kontrola skuteczności zastosowania prawa łaski” (s. 2 wniosku).

W tych i dalszych sformułowaniach: „Sąd Najwyższy dokonał zatem wykładni 
przepisów konstytucyjnych i w pewien sposób ocenił zgodność tych przepisów z Kon-
stytucją RP. Jednocześnie SN stwierdził, że zastosowanie prawa łaski w innych warun-
kach niż tych wynikających z jego wykładni nie wywołuje skutków procesowych. 
W praktyce zatem Sąd Najwyższy wskazał, kiedy można stosować prawo łaski, a kiedy 
akt Prezydenta nie będzie mógł być uznany za akt, o którym mowa w art. 139 Konsty-
tucji RP; […] Wyżej przedstawione stanowiska wskazują na istnienie sporu kompeten-
cyjnego co do zakresu konstytucyjnej kompetencji prawa łaski z art. 139 Konstytucji” 
(s. 5); „Sąd Najwyższy dokonał oceny konstytucyjności art. 139 Konstytucji RP (prawo 
łaski), poprzez stwierdzenie, iż tylko w określonym ujęciu zakresu tego prawa […] nie 
dochodzi do naruszenia zasad […] Konstytucji RP. Działanie to jest co najmniej zasta-
nawiające z perspektywy kompetencji przyznanych Sądowi Najwyższemu w Konstytu-
cji i ustawie” (s. 9); „istnieją sporne obszary w zakresie konstytucyjnej instytucji prawa 
łaski. Z wypowiedzi przedstawicieli Sądu Najwyższego nie wynika bowiem jednoznacz-
nie, że dane działania nie oddziałują na akty podejmowane przez Prezydenta RP. Wobec 
zaistnienia okoliczności faktycznych i podjęcia przez centralne konstytucyjne organy 
państwa określonych działań, które stały się podstawą opisanego we wniosku sporu 
kompetencyjnego, Marszałek Sejmu RP wnosi jak na wstępie” (s. 9) ‒ wnioskodawca nie 
konkretyzuje jednej fundamentalnej okoliczności: z jaką postacią sporu kompetencyjne-
go mamy do czynienia, ze sporem pozytywnym czy negatywnym, bądź jeszcze innym?

Wnioskodawca zdaje się upatrywać realizacji jakichś kompetencji przez Sąd Naj-
wyższy w trzech aspektach: po pierwsze, w konstatacji dokonania przez ten sąd „kontroli 
skuteczności stosowania prawa łaski”, po drugie, w przypisywanej Sądowi Najwyższemu 
„ocenie skuteczności działania Prezydenta RP w zakresie korzystania z konstytucyjnego 
prawa łaski”, a wreszcie po trzecie, w zachowaniu SN, polegającym na „wskazaniu, 
kiedy można stosować prawo łaski”. Marszałek nie twierdzi przy tym wprost, że w opi-
sany sposób Sąd Najwyższy uzurpował sobie nienależące do niego kompetencje prawne 
innego organu, a zwłaszcza Prezydenta RP. Przeciwnie, konstatuje dość delikatnie, iż 
„działanie to jest co najmniej zastanawiające z perspektywy kompetencji przyznanych 
Sądowi Najwyższemu w Konstytucji i ustawie”, co może sugerować jedynie przekrocze-
nie własnych kompetencji, niezgodne z art. 7 Konstytucji RP, stanowiącym, że organy 
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Uprawnione jest zatem stwierdzenie, że w stanowisku Marszałka Sejmu zawarte 
jest (implicite wyrażone) przeświadczenie, że żaden inny organ, poza Prezydentem RP, 
nie jest uprawniony do kontroli bądź oceny skuteczności stosowania prawa łaski przez 
głowę państwa, albo do określania warunków jego stosowania w praktyce. Jeśli natomiast 
Sąd Najwyższy przyjmuje założenie odmienne, uznając właśnie siebie (a może także 
inne sądy?) za podmiot uprawniony do takiej kontroli i ocen23, stanowi to przekroczenie 

 23 Co ewidentnie wynika z sentencji i uzasadnienia uchwały z 31 maja 2017 r., o czym dalej.
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(rozszerzenie) własnych kompetencji i jednocześnie ograniczanie autonomicznych kom-
petencji głowy państwa.

Zarazem, Marszałek Sejmu podnosi we wniosku ewidentnie obojętne prawnie 
działania po stronie Sądu Najwyższego, w szczególności to, że Sąd Najwyższy „dokonał 
wykładni przepisów konstytucyjnych”, co wszak samo przez się nie oznacza, by w ten 
sposób przejął kompetencje Prezydenta RP albo innego organu. Nota bene, każdy adre-
sat konstytucji, stosujący jej przepisy, nieuchronnie musi dokonywać ich wykładni. 
Natomiast fakt, że sąd ten „w pewien sposób ocenił zgodność tych przepisów z Konsty-
tucją” nie tylko zawiera tautologię logiczną (ocena konstytucyjności przepisów Konsty-
tucji), ale też nie odnosi się to do kompetencji prawnych żadnego z organów, mających 
pozostawać w sporze. Nawet Trybunał Konstytucyjny nie jest powołany do oceny „po-
ziomej” zgodności przepisów o randze ustawy zasadniczej24. Wypada w końcu zauważyć, 
że w jednym z przytoczonych fragmentów uzasadnienia wniosku25 zachodzi ewidentna 
sprzeczność wewnętrzna. Samo stwierdzenie istnienia „spornych obszarów”, rzecz jasna, 
nie czyni zadość wymogowi wykazania istnienia rzeczywistego sporu co do kompeten-
cji prawnych. Gdyby natomiast to ostatnie, czyli brak „oddziaływania działań” Sądu 
Najwyższego na akty łaski Prezydenta RP, wynikał nie tyle z wypowiedzi przedstawi-
cieli, co z samej uchwały tego sądu – spór byłby tylko pozorny.

Analizując problem, czy w niniejszej sprawie zaistniał rzeczywisty spór kompe-
tencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP, nadający się do rozstrzy-
gnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, zważywszy duży stopień ogólności regulacji 
konstytucyjnej, niewątpliwie należy brać pod uwagę treść obowiązującej ustawy o TK. 
Zwłaszcza, że zgodnie z delegacją art. 197 Konstytucji RP, organizację Trybunału Kon-
stytucyjnego oraz tryb postępowania przed nim określa ustawa. Warto przy tym uwzględ-
nić unormowania wszystkich naszych ustaw, normujących instytucję sporu kompeten-
cyjnego, obowiązujących od chwili wprowadzenia tej kompetencji trybunału przez 
konstytucję z 1997 r.

Pierwsza i najdłużej obowiązująca ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym26 stanowiła, że trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne, gdy dwa lub 
więcej centralne konstytucyjne organy państwa uznały się za właściwe do rozstrzygnię-
cia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcie (spór kompetencyjny pozytywny) 
albo gdy organy te uznały się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy (spór 
kompetencyjny negatywny) (art. 53 ust. 1), a odnośny wniosek powinien był wskazywać 
kwestionowane działanie lub zaniechanie oraz przepis konstytucji lub przepis ustawy, 
który został naruszony (ust. 2). W świetle tamtej ustawy wszczęcie postępowania przed 
trybunałem miało powodować zawieszenie postępowania przed organami, które prowa-
dzą spór kompetencyjny, zaś trybunał, po zaznajomieniu się ze stanowiskiem uczestników 

 24 Poza jedną sytuacją, dopuszczalnej ‒ jak się niekiedy przyjmuje w literaturze ‒ kontroli przez TK 
formalnej zgodności z art. 235 Konstytucji RP konkretnej przeprowadzonej procedury jej zmiany.
 25 „istnieją sporne obszary w zakresie konstytucyjnej instytucji prawa łaski. Z wypowiedzi przedsta-
wicieli Sądu Najwyższego nie wynika jednoznacznie, że dane działania nie oddziałują na akty podejmowa-
ne przez Prezydenta RP”.
 26 Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.
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postępowania, mógł podjąć postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spor-
nych, a w szczególności o zawieszeniu czynności egzekucyjnych, jeżeli jest to koniecz-
ne do zapobieżenia poważnym szkodom lub podyktowane szczególnie ważnym interesem 
społecznym (art. 54 ust. 1 i 2).

Następna ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym27 w Roz-
dziale 9: Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego zawierała 
bardzo zbliżone unormowanie. Zgodnie z nim trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne 
w przypadku gdy: 1) co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają 
się za właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcia; 
2) co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za niewłaściwe 
do rozstrzygnięcia określonej sprawy (art. 113). Analogiczne były dalsze regulacje; 
wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego powinien był wskazywać przepis 
konstytucji lub ustawy określający kompetencję, która została naruszona, oraz kwestio-
nowane działania lub zaniechania (art. 114); wszczęcie postępowania przed trybunałem 
powodowało obligatoryjne zawieszenie postępowań przed organami, które prowadziły 
spór kompetencyjny (art. 115 ust. 1), trybunał po zapoznaniu się ze stanowiskiem uczest-
ników postępowania mógł wydać postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii 
spornych, zwłaszcza gdy przemawiał za tym szczególnie ważny interes publiczny (ust. 2). 
Ustawa nie wprowadzała zatem żadnych istotnych zmian do poprzedniego modelu spo-
ru kompetencyjnego, rezygnując jedynie z zamieszczania definicji legalnych sporu po-
zytywnego i negatywnego, aczkolwiek ujęcie istoty odnośnych sytuacji spornych było 
prawie identyczne28.

Swoista efemeryda prawna, jaką była obowiązująca niespełna pół roku ustawa 
z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym29, wyraźnie nawiązywała w swej 
treści do pierwszej ustawy o TK z 1997 r., jeśli przywracała definicję dwojakiego rodza-
ju sporu kompetencyjnego. Stanowiła bowiem: „Trybunał rozstrzyga spory kompeten-
cyjne, gdy dwa lub więcej centralne konstytucyjne organy państwa uznały się za właści-
we do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcie (spór 
kompetencyjny pozytywny) albo gdy organy te uznały się za niewłaściwe do rozstrzy-
gnięcia określonej sprawy (spór kompetencyjny negatywny)” (art. 54 ust. 1); wniosek 
powinien wskazywać kwestionowane działanie lub zaniechanie oraz przepis Konstytu-
cji lub przepis ustawy, który został naruszony (ust. 2). Tak jak dotychczas, wszczęcie 
postępowania przed Trybunałem miało powodować zawieszenie postępowania przed 
organami, które prowadzą spór kompetencyjny (art. 55 ust. 1), zaś Trybunał, po zazna-
jomieniu się ze stanowiskiem uczestników postępowania, mógł podjąć postanowienie 
o tymczasowym uregulowaniu kwestii spornych, a w szczególności o zawieszeniu czyn-
ności egzekucyjnych, jeżeli było to konieczne dla zapobieżenia poważnym szkodom lub 
podyktowane szczególnie ważnym interesem społecznym (ust. 2).

 27 Dz. U. z 2015 r., poz. 1064 z późn. zm.
 28 Unormowanie to zawierało nieistotne różnice stylistyczne, w rodzaju sformułowania „co najmniej 
dwa” w miejsce „dwa lub więcej”.
 29 Dz. U. z 2016 r., poz. 1157.
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Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym30 w Rozdziale 8: Przepisy szczególne 
o postępowaniu przed Trybunałem, w Oddziale 3: Postępowanie w sprawie rozstrzygnię-
cia sporu kompetencyjnego, stanowi w art. 85: Trybunał rozstrzyga spory kompetencyj-
ne w przypadku gdy: 1) co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uzna-
ją się za właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcia; 
2) co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za niewłaściwe 
do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Natomiast zgodnie z art. 86 wszczęcie postępo-
wania przed TK powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą 
spór kompetencyjny (ust. 1), a TK, po zapoznaniu się ze stanowiskiem uczestników 
postępowania, może wydać postanowienie o tymczasowym uregulowaniu kwestii spor-
nych, w szczególności o zawieszeniu czynności egzekucyjnych, jeżeli jest to konieczne 
do zapobieżenia poważnym szkodom lub podyktowane szczególnie ważnym interesem 
społecznym (ust. 2). Także obowiązująca ustawa formułuje pewne wymogi prawne pod 
adresem inicjatywy rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Wniosek ma wskazywać 
przepis konstytucji lub ustawy określający sporną kompetencję oraz kwestionowane 
działania lub zaniechania oraz zawierać uzasadnienie (art. 50). Jak widzimy, nowa usta-
wa (podobnie jak ustawa z 2015 r.) rezygnuje z określenia „pozytywnego” i „negatyw-
nego” sporu kompetencyjnego, jednakże odnośne sytuacje sporne ujmuje analogicznie 
do wszystkich swych poprzedniczek.

Nie poszerzając nadmiernie wywodu, poza dyskusją jest to, że istotę sporu kom-
petencyjnego stanowi specyficzna rozbieżność poglądów co do zakresu kompetencji or-
ganów. Ujmując najbardziej lapidarnie, „rozbieżność ta może wynikać z przeświadczenia 
dwóch lub więcej organów, że przysługuje im kompetencja do rozstrzygnięcia określonej 
sprawy (wydania określonego aktu lub decyzji) bądź z przeświadczenia, że kompetencji 
takiej nie posiadają. Odpowiednio ustawa o TK [z 1 sierpnia 1997 r. ‒ DD] posługuje się, 
w art. 53, pojęciem sporu kompetencyjnego pozytywnego lub negatywnego”31.

Przytoczone powyżej unormowania sporów kompetencyjnych we wszystkich 
czterech ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, od pierwszej po obowiązującą, prowa-
dzi do wniosku, że możliwe w praktyce inne spory, niedające się ewidentnie zakwalifi-
kować jako pozytywne albo negatywne, ale np. o charakterze mieszanym, „pozytywno-
-negatywne” ‒ nie podlegają kognicji Trybunału Konstytucyjnego. Także postać sporu, 
przytaczana przez Marszałka Sejmu w uzasadnieniu wniosku za komentatorami, czyli 
przewidziany prawem swoisty udział jednego organu w wykonywaniu kompetencji in-
nego organu, nie mogłaby podlegać kognicji trybunału, jeżeli nie dałaby się jednoznacz-
nie zakwalifikować jako tzw. pozytywny albo negatywny spór kompetencyjny.

Jak w tym świetle zakwalifikować problem kolizji kompetencyjnej, przedstawio-
ny trybunałowi do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie?

 30 Dz. U. z 2016 r., poz. 2072.
 31 Tak L. Garlicki, [w:] idem (red.), op. cit., tom V, teza 5 do art. 189, s. 4.
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Niewątpliwie „sporny” akt łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2015 r.32, 
zastosowany wobec osób skazanych nieprawomocnym wyrokiem sądu powszechnego33, 
miał charakter indywidualno-konkretny i został podjęty w wykonaniu konstytucyjnej 
kompetencji głowy państwa do „stosowania prawa łaski”, przysługującej Prezydentowi 
RP na zasadzie absolutnej wyłączności. Tego oczywistym, choć jedynie implicite przyj-
mowanym założeniem, jest przekonanie Autora danego działania, że postępuje na pod-
stawie i w granicach posiadanych kompetencji prawnych o randze konstytucyjnej.

Równie niewątpliwe jest, że Sąd Najwyższy nie ma żadnych kompetencji prawnych 
w zakresie stosowania prawa łaski, ani własnych, ani polegających na „udziale” w wykonywaniu 
(współwykonywaniu) kompetencji głowy państwa. W szczególności, nie ma takich 
kompetencji z racji konstytucyjnej funkcji Sądu Najwyższego sprawowania nadzoru 
judykacyjnego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orze-
kania (art. 183 ust. 1) czy ustawowego zadania rozstrzygania o zagadnieniach prawnych 
w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wykładni prawa w postępowaniu kasacyjnym 
(art. 59 ustawy o SN).

Tymczasem, jak już wskazano wyżej, ze stanowiska wnioskodawcy można wy-
prowadzić jego pogląd, że Sąd Najwyższy wbrew swoim uprawnieniom dokonał na 
podstawie przepisów konstytucji kontroli i oceny skuteczności stosowania prawa łaski, 
a ponadto określił warunki jego legalnego, zgodnego z konstytucją stosowania w prak-
tyce przez prezydenta.

W tej sytuacji w celu prowadzenia dalszych analiz konieczne jest bezpośrednie 
(nie tylko z „drugiej ręki”, czyli z treści wniosku Marszałka Sejmu) i w niezbędnym 
zakresie odwołanie się do treści uchwały składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego z 31 maja 
2017 r. (sygn. I KZP 4/17).

4. Iustitias vestras iudicabo – czyli jak Sąd Najwyższy rozumie 
konstytucyjne prawo?

Pomijając ocenę faktu, że Sąd Najwyższy w ww. uchwale tzw. siódemki nie trzymał 
się wiernie formuły zagadnienia prawnego, przedstawionego mu do rozstrzygnięcia 
postanowieniem Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dnia 7 lutego 2017 r. 
(sygn. II KK 313/16)34, chodzi o istotę sprawy, czyli treść uchwały.

Sąd powiada tak: „I. Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

 32 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. Nr PU.117.45.2015.
 33 Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r., 
II K 784/10.
 34 Zawierało ono dwa pytania: „1. Czy przewidziany w zdaniu pierwszym art. 139 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej zakres normowania zwrotu «prawo łaski» obejmuje również normę kompetencyjną 
do stosowania abolicji indywidualnej? 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze ‒ jakie 
skutki wywołuje przekroczenie powyższego zakresu normowania dla dalszego toku postępowania karne-
go?”. Wydaje się, że Trybunał Konstytucyjny powinien dokonać także oceny legalności zabiegu „reinterpre-
tacji” i „modyfikacji” przez Sąd Najwyższy formuły przedstawionego mu zagadnienia prawnego.
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może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym 
wyrokiem sądu (osób skazanych). Tylko przy takim ujęciu zakresu tego prawa nie do-
chodzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści art. 10 w zw. z art. 7, art. 42 ust. 3, 
art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. II. Zastoso-
wanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków proceso-
wych”.

W uzasadnieniu uchwały stwierdzono m.in.:
 – „Wykazano bowiem w sposób jednoznaczny, że postanowienie	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	16	listopada	2015	r.	Nr	PU.117.45.2015	
zostało	wydane	na	takim	etapie	postępowania	karnego,	na	którym	prawo	
łaski	nie	może	być	zastosowane. Zasada działania organów władzy publicznej 
na podstawie prawa i w jego granicach (art. 7 Konstytucji RP ‒ zasada	legali-
zmu)	została	naruszona	poprzez	przekroczenie	granic,	w	których	prawo	
łaski	może	być	udzielone” [s. 40, podkr. DD];

 – „zastosowanie	prawa	łaski	przed	datą	prawomocności	wyroku	nie	wywo-
łuje	skutków	procesowych. Postępowanie, które zostało wszczęte wniesieniem 
aktu oskarżenia przez właściwy organ procesowy, niezależnie od stopnia jego 
zaawansowania, toczy się z udziałem stron do jego prawomocnego zakończenia. 
Dopiero w sytuacji, gdy efektem prowadzonego postępowania będzie wydanie 
prawomocnego wyroku przesądzającego kwestie winy (skazującego), powstaje 
możliwość wydania aktu łaski dostosowanego do prawnokarnej zawartości tego 
wyroku. Wydanie	prawomocnego	wyroku	skazującego	stanowi	więc	waru-
nek	sine qua non	zastosowania	prawa	łaski” [s. 41 uzasadnienia, podkr. DD].

Przytoczona sentencja i fragmenty uzasadnienia uchwały dowodnie świadczą 
o tym, że Sąd Najwyższy dokonał kontroli i oceny oraz „zdezawuował” i zarekomendo-
wał (via art. 61 § 1 ustawy o SN) składowi kasacyjnemu tego sądu po prostu zignorowanie 
aktu łaski wydanego przez Prezydenta RP w 2015 r. Nie było zatem rzetelne zapewnie-
nie ze strony reprezentanta Sądu Najwyższego, iż przedmiotowa uchwała Sądu Najwyż-
szego „nie ingeruje w prezydenckie prawo łaski, a jedynie stwierdza, że akt abolicji in-
dywidualnej nie jest objęty tym pojęciem, a co za tym idzie zastosowanie prawa łaski 
przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych”35.

Akceptacja i ekstrapolacja przytoczonego podejścia „siódemki” Sądu Najwyższe-
go prowadzić mogłaby do skrajnego uznania, że wszystkie akty urzędowe, dokonywane 
lub zaniechane przez głowę państwa, skoro mogą i powinny być zdziałane na podstawie 
i w granicach prawa (art. 7, art. 126 ust. 3 Konstytucji RP) – muszą zarazem podlegać 
kontroli sądowej. Takiego irracjonalnego wniosku jednak, respektując rzetelnie normy 
obowiązującej konstytucji, wyprowadzić się nie da ani też nie wyprowadza go Sąd Naj-
wyższy.

 35 Vide: „Komunikat Rzecznika Prasowego SN w związku z wypowiedziami po uchwale z dnia 31 maja 
b.r.” opublikowany na stronie internetowej SN: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_ 
sprawach.aspx?ItemSID=179-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_spra-
wach [dostęp 20.02.2018].

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=179-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=179-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=179-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach
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Nie wchodząc w bliższą analizę naprawdę bogatej argumentacji Sądu Najwyższe-
go, dotyczącej warstwy językowej, historycznej, systemowej, a nawet praktycznej, na 
podkreślenie zasługuje „koronny argument” konstytucyjny. Mianowicie fakt, że w 1997 r. 
dokonano konstytucjonalizacji36 równowagi i współdziałania władz (art. 10 ust. 1), zasady 
legalizmu (art. 7), „a w sferze praw i wolności, zamieszczono – jakże istotną – zasadę 
domniemania niewinności (art. 42 ust. 3)” (s. 22).

I tu sąd zadaje całą serię zasadniczych, choć jedynie retorycznych pytań: „W aspekcie 
tej właśnie zasady trzeba frontalnie postawić pytanie: czy można zastosować prawo łaski 
wobec osoby, której Konstytucja RP w art. 42 ust. 3 gwarantuje status osoby niewinnej 
w dacie wydania aktu łaski? Wiążą się z tym kolejne pytania: na czym ma wówczas 
polegać prawo łaski wobec takiej osoby? Czy skoro akt łaski jest wiążący i nie podlega 
badaniu, to czy uprawnione jest w tym trybie ‹uniewinnienie oskarżonego›? (a jeśli nie 
‒ co do tego panuje pełna zgoda w doktrynie ‒ to z czego zakaz ten wywodzić?) A jeśli 
ma to być abolicja indywidualna, to co ma być «przebaczone i puszczone w niepamięć»? 
– czyn, którego sprawca na mocy Konstytucji RP objęty jest domniemaniem niewinno-
ści? Czy taka treść aktu łaski nie stanowi właśnie naruszenia zasady z art. 42 ust. 3 
Konstytucji RP, która jest zasadą niedopuszczającą wyjątków? Jeśli ktoś jest z mocy 
zapisu art. 42 ust. 3 Konstytucji RP osobą niewinną, to żadna władza wykonawcza, nie 
może twierdzić, że jest on winien, bo przecież tylko wtedy ma sens akt łaski wykonany 
w ramach prawa łaski i tylko wtedy «coś» można temu winnemu «przebaczyć» i «puścić 
w niepamięć»” (s. 34).

Jakkolwiek niepodważalna jest teza, że „stosowanie ustawy zasadniczej przez sądy 
jest w świetle aktualnego stanu prawnego uniwersalnym nakazem ustrojodawcy”37, na 
„frontalnie postawione” pytania Sądu Najwyższego, stanowiące próbę zbudowania z norm 
konstytucji i praktycznego użycia erystycznego argumentu ad absurdum „nie można 
ułaskawić niewinnego” ‒ należałoby odpowiedzieć dwojako.

Po pierwsze, erystycznie, ale z powagą: a czyż ma jakikolwiek sens wyrok sądu 
I lub II instancji, bądź nawet Sądu Najwyższego, wydany w wyniku rozpoznania kasacji 
jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia ‒ uniewinniający oskarżonego, w świetle pra-
wa i tak niewinnego?! Co w istocie ma oznaczać wydanie „wyroku uniewinniającego” 
w rozumieniu m.in. art. 414 § 1 in fine, art. 417 czy szczególnie ciekawego art. 454 § 1 
k.p.k.: „Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony 
w pierwszej instancji?” Czyż przytoczona formuła, polegająca na sądowym „uniewin-
nieniu” niewinnego w świetle prawa oskarżonego, nie jest nie tylko tautologiczna, ale 
i nie stanowi rażącej obrazy przez sąd konstytucyjnego domniemania niewinności?!

Po wtóre, odpowiadając merytorycznie na przytoczone pytania Sądu Najwyższe-
go, należy zauważyć, że akt abolicji indywidualnej bynajmniej nie oznacza większego 
stopnia „ingerencji” w sądowy wymiar sprawiedliwości niż akt łaski „amnestyjny”. 
Wszak ten ostatni znosi (nawet zupełnie) wyniki postępowania sądowego obu instancji, 

 36 Sąd używa tu metaforycznego określenia „zadekretowano”.
 37 Por. W. Preisner, Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji RP, [w:] L. Gar-
licki i in. (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 
2003, s. 239.
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a nawet likwiduje skutki ewentualnej kontroli kasacyjnej ze strony Sądu Najwyższego. 
Tym samym, przeprowadzone postępowanie sądowe we wszystkich instancjach staje się 
bezprzedmiotowe, a wieńczące je orzeczenia wprawdzie istnieją de iure, ale de facto 
tracą zupełnie walor wykonalności. Natomiast akt łaski „abolicyjny” znosi przeprowa-
dzone postępowanie i rozstrzygnięcie sądowe zapadłe jedynie w pierwszej instancji oraz 
wyklucza dalsze procedowanie w sprawie. W tej sytuacji, uwzględniając realia procesu 
karnego, „darowanie” oskarżonemu – na jego własną prośbę ‒ pozostawania w tym 
stanie prawnym i w tej roli procesowej oraz „puszczenie w niepamięć”, czyli wykreowa-
nie zakazu ne bis in idem, w postaci choćby ponownej próby pociągnięcia do odpowie-
dzialności karnej – stanowi niewątpliwy akt łaski w obu wariantach:

A. w przypadku oskarżenia osoby obiektywnie niewinnej – akt łaski znosi fakt 
i konsekwencje bezzasadnego oskarżenia;

B. w przypadku trafnego oskarżenia, rzeczywistego sprawcy czynu zabronionego 
– akt łaski znosi całkowicie jego potencjalną odpowiedzialność karną za ten 
i tylko ten czyn.

Na marginesie, może, a nawet musi budzić zdziwienie poziom abstrakcji spojrze-
nia Sądu Najwyższego. Wszak każdy proces karny przeciwko oskarżonemu o przestęp-
stwo, nawet prowadzony przy poszanowaniu całego sztafażu aksjologicznego i funkcji 
gwarancyjnej procesu, przy zachowaniu wszelkich reguł fair trial, w tym kontradykto-
ryjności, prawa do obrony, nemo se ipsum accusare tenetur, onus probandi, in dubio pro 
reo, czy konstytucyjnego, konwencyjnego i kodeksowego domniemania niewinności – 
zawsze przecież pociąga jakieś realne, niejednokrotnie ogromne i nieodwracalne dole-
gliwości oraz uszczerbek w sferze życiowej, moralnej, zawodowej, rodzinnej, w sferze 
i faktycznej, i prawnej. Nie sposób temu zaprzeczyć, nawet jeśli po wielu latach procesu 
(w realiach polskich – zazwyczaj przewlekłego, wobec niewydolności naszego wymiaru 
sprawiedliwości) oskarżony uzyska satysfakcję w postaci wyroku uniewinniającego. 
Bywa też, szczęśliwie wyjątkowo, że samo wniesienie aktu oskarżenia nie jest efektem 
legalizmu postępowania oskarżyciela publicznego, ale instrumentalnego działania, po-
dyktowanego względami pozaprawnymi, np. „porachunkami” politycznymi.

Czy i wówczas zniesienie tak zainicjowanego procesu karnego aktem łaski głowy 
państwa miałoby stanowić uszczerbek dla ortodoksyjnie postrzeganego monopolu sądów 
w sferze wymiaru sprawiedliwości prawnokarnej?!

A zatem, na konstytucję i konstytucyjne prawo agracjacji nie można patrzeć wy-
łącznie jurydycznie i z wysokiej, najwyższej pozycji sądu kasacyjnego, obracając się 
jedynie w abstrakcyjnym świecie norm i konstrukcji prawa pozytywnego, lecz w oderwaniu 
od realiów życia i aksjologii ustawy zasadniczej, której centralną wartością jest człowiek.

Podsumowując, starożytna reguła pereat mundus, fiat iustitia wymaga niekiedy 
korekty, aby wykluczyć w postępowaniu karnym, dotykającym najważniejszych dóbr 
człowieka, sytuację summum ius, summa iniuria. A ponieważ w praktyce stosowania 
prawa od zawsze pojawia się dylemat: „decyzja legalna czy sprawiedliwa”38, właściwym 

 38 Ibidem, s. 244.
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i wyłącznie kompetentnym dysponentem nadzwyczajnego, ale i ciągle jeszcze potrzebnego 
instrumentu w postaci prawa łaski – była i pozostaje głowa państwa.

5. Roma locuta, causa (in)finita – czyli pomiędzy destrukcją 
a rekonstrukcją konstytucji

Jakkolwiek oczywisty jest wymóg legalizmu wszystkich organów władzy publicz-
nej, czyli ich działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji 
RP), nie może on prowadzić do uznania „prawa” do powszechnego kwestionowania 
kompetencji organów państwowych i obarczania Trybunału Konstytucyjnego rozstrzy-
gania tych wątpliwości i konfliktów.

Rzecz jasna, nie wyczerpuje pojęcia sporu kompetencyjnego w rozumieniu art. 189 
i 192 Konstytucji RP każda sytuacja, kiedy dany organ (bez względu na jego miejsce 
w systemie organów) kwestionuje sam fakt posiadania albo sposób wykonania kompe-
tencji przez inny organ. Zarówno w przypadku przynależności obu organów do tego 
samego segmentu władzy, jak i do różnych, nawet przewidziane prawem formy kontro-
li bądź nadzoru jednego w stosunku do drugiego nie oznaczają bynajmniej „sporu kom-
petencyjnego”. Przykładowo, kontrola odwoławcza sądu wyższej instancji nad orzecze-
niem sądu niższej instancji, w przypadku dezaprobaty kontrolowanego rozstrzygnięcia, 
jego uchylenia (orzeczenie kasatoryjne) bądź zmiany (orzeczenie reformatoryjne), nie 
kreuje przecież sporu kompetencyjnego. Także wtedy, gdyby nawet któraś ze stron sku-
tecznie zakwestionowała jego prawidłowość za pomocą nadzwyczajnego środka zaskar-
żenia i doprowadziła do eliminacji z obrotu prawnego i przywrócenia rozstrzygnięcia 
pierwszoinstancyjnego. Podobnie kontrola sądowa legalności działania organu admini-
stracji publicznej, wcześniej kontrolowanego w toku instancji przez organ administracji 
wyższego stopnia, co do istoty nie stanowi sporu kompetencyjnego, choć przecież jego 
zaistnienie jest możliwe w samych strukturach administracji i w ich relacjach z organa-
mi innego rodzaju władzy.

Chociaż można sobie wyobrazić, na przykład, że zwierzchnik stojącej na straży 
praworządności prokuratury wkracza z postulatem rozstrzygania dostrzeżonych przez 
niego sporów kompetencyjnych pomiędzy dwoma segmentami władzy wykonawczej, 
głową państwa i rządem, albo pomiędzy dwiema izbami parlamentu, Sejmem i Senatem, 
wydaje się to koncepcją daleko idącą, a w każdym razie pozbawioną podstaw konstytu-
cyjnych (w art. 192). Ale czy Prezes Rady Ministrów – skądinąd zwierzchnik służbowy 
ministra sprawiedliwości, czyli Prokuratora Generalnego – powinien mieć i wykorzy-
stywać legitymację do inicjowania domniemanych sporów pomiędzy izbami parlamen-
tu, albo, dajmy na to, pomiędzy prezydentem a mającym status konstytucyjny Ministrem 
Obrony Narodowej? Jeżeli bowiem niemal wszystko miałoby nadawać się na materię 
sporu kompetencyjnego przedstawianego do rozstrzygnięcia przez TK, to może także 
odmowa premiera kontrasygnowania aktu urzędowego prezydenta albo niezgoda senatu 
na zarządzenie przez prezydenta referendum, albo nawet nieuwzględnienie wniosku 
uprawnionego podmiotu o dokonanie przez TK kontroli konstytucyjności?
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Zatem przyjęcie skrajnie liberalnej postawy wobec dopuszczalności inicjowania 
sporów kompetencyjnych grozić by mogło destrukcją konstytucji i anarchią prawną.

Odnosząc powyższe bezpośrednio do realiów rozważanego kazusu, uważam, że 
zainicjowanie przez Marszałka Sejmu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
w przedmiocie sporu kompetencyjnego w rozumieniu art. 189 Konstytucji RP z udziałem 
prezydenta, posiadającego własną legitymację w tym zakresie na podstawie art. 192 
konstytucji, w kontekście pozycji i zadań ustrojowych Prezydenta Rzeczypospolitej 
(art. 126 ust. 1‒3) stanowi działanie dość wątpliwe, pod względem zgodności zarówno 
z zasadą podziału, równowagi i współdziałania władz (art. 10 Konstytucji RP), jak i za-
sadą skargowości postępowania kontrolnego przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wa-
runkiem zachowania równowagi systemowej oraz uznania dopuszczalności rozpoznania 
przez trybunał wniosku złożonego przez Marszałka Sejmu, niezależnie od jego celu 
skierowanego na ochronę ważnego interesu publicznego dotyczącego prawidłowego 
funkcjonowania organów władzy publicznej, judykatywy i egzekutywy, konieczna wy-
daje się wyraźna aprobata takiego żądania rozstrzygnięcia sporu przez przynajmniej 
jeden z organów znajdujących się w sporze, czyli w realiach niniejszej sprawy przez 
głowę państwa39.

Skoro to faktycznie nastąpiło40, a uchwała Sądu Najwyższego z 2017 r. (sygn. I KZP 
4/17) została podjęta in concreto, czyli w kontekście i na potrzeby aktualnie toczącego 
się przed tym sądem postępowania kasacyjnego, w sprawie objętej zastosowanym przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. prawem łaski, uzasadnione jest stwier-
dzenie, że sąd ten wszedł w spór kompetencyjny z prezydentem. Polega on na swoistym 
i pozbawionym podstawy prawnej „współwykonywaniu” kompetencji stosowania prawa 
łaski, poprzez próbę wyznaczania przez Sąd Najwyższy głowie państwa granic podmio-
towych i przedmiotowych legalnego stosowania prawa agracjacji, na podstawie art. 139 
Konstytucji RP przysługującego wyłącznie głowie państwa.

I takie właśnie stanowisko zaprezentowała Trybunałowi Konstytucyjnemu głowa 
państwa: „I. Kompetencja Prezydenta RP, o której mowa w art. 139 Konstytucji w związ-
ku z art. 144 ust. 3 pkt 18 Konstytucji, jest uprawnieniem, które Prezydent RP wykonu-
je osobiście i bez ingerencji innych podmiotów; II. Sąd Najwyższy, w związku z wyko-
nywaniem przez Prezydenta RP prerogatywy, o której mowa w art. 139 Konstytucji, nie 
może dokonywać wiążącej interpretacji przepisów Konstytucji i decydować o tym, czy 
prerogatywa została skutecznie zastosowana”41.

Niewątpliwie Sąd Najwyższy jest jednym z adresatów Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej upoważnionym i zobowiązanym do bezpośredniego stosowania jej przepi-
sów (art. 8 ust. 2 w zw. z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), zarówno w obszarze wspólnej 
wszystkim sądom funkcji wymiaru sprawiedliwości (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP), jak 
i jego specyficznego zadania, dotyczącego sprawowania nadzoru nad działalnością sądów 

 39 Sąd Najwyższy posiada jedynie pośrednią legitymację, wykonywaną ewentualnie przez jego Pierw-
szego Prezesa.
 40 Jak wynika ze stanowiska zawartego w piśmie Prezydenta Rzeczypospolitej z 31.07.2017 r., w któ-
rym uczestnik ten nie kwestionuje legitymacji wnioskowej Marszałka Sejmu.
 41 Ibidem.
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powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania (art. 183 ust. 1 Konstytucji RP). Sąd 
Najwyższy natomiast nie ma żadnej kompetencji prawnej, w szczególności na podstawie 
art. 59 i art. 61 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, do podejmowania rozstrzygnięć w po-
staci wiążącej organy władzy sądowniczej, prezydenta bądź inne podmioty prawa wy-
kładni przepisów konstytucji, dotyczących jakichkolwiek prerogatyw Prezydenta RP, 
w tym polegającej na stosowaniu prawa łaski (art. 139 Konstytucji RP).

W tym sensie zaistniał „pozytywny spór kompetencyjny”, podlegający kognicji 
Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli zarazem stanowisko powiększonego składu sądu, 
pełniącego rolę najwyższej instancji, dezaprobuje indywidualny akt łaski z 2015 r. i po-
zbawia go (w zamierzeniu) waloru legalności oraz skuteczności prawnej i faktycznej 
także w odniesieniu do toczącego się przed Sądem Najwyższym postępowania kasacyj-
nego, czyli zawiera implikacje do postępowania przed innymi jego składami, a nawet 
przed sądami powszechnymi – skutki prawne sporu ulegają potencjalnemu rozszerzeniu 
na te właśnie inne organy, jeśli miałyby one zaakceptować stanowisko SN. To zaś ozna-
czałoby już nie tylko spór o kompetencje, ale niedopuszczalną destrukcję konstytucyjną.

Rodzą się tu jeszcze dwa trudne pytania. Jeśli bowiem poprzez opisane działanie 
Sąd Najwyższy wkroczył w materię kompetencyjną, należącą wyłącznie do Prezydenta 
RP i mającą charakter prerogatywy, to czy nie podlega ona żadnej kontroli pod względem 
konstytucyjności (legalności), zarówno ze strony tego sądu, jak i innych organów władzy 
sądowniczej?

Moim zdaniem jest właśnie tak; jedyną drogę konstytucyjnie dopuszczalnej we-
ryfikacji postanowienia Prezydenta RP o zastosowaniu prawa łaski w formie „abolicji 
indywidualnej”, stanowić mogłoby ewentualne zainicjowanie postępowania w przed-
miocie odpowiedzialności konstytucyjnej głowy państwa ‒ co jednak uważam za całko-
wicie bezzasadne. Dopiero hipotetyczne – i wprost nierealne ‒ stwierdzenie w prawo-
mocnym orzeczeniu Trybunału Stanu deliktu, czyli zawinionego naruszenia konstytucji, 
polegającego na zastosowaniu prawa łaski w tej postaci, pociągałoby zarówno określone 
konsekwencje w sferze odpowiedzialności piastuna urzędu głowy państwa, jak i pozba-
wienia waloru prawnego (legalności i skuteczności) aktu urzędowego, wydanego z na-
ruszeniem konstytucji.

I druga kwestia: w jaki sposób przyszłe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, 
jeżeli będzie zawierało rozstrzygnięcie merytoryczne, może wpłynąć na wykonywanie 
swych kompetencji przez organy będące w niniejszym sporze oraz byt prawny ich 
konkretnych aktów: postanowienia Prezydenta RP o ułaskawieniu z 2015 r. i uchwały 
tzw. siódemki oraz całego kasacyjnego postępowania karnego przed Sądem Najwyższym?

Nietrudno zauważyć, że obowiązujące unormowanie ustawowe, wedle którego 
wszczęcie postępowania przed trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed 
organami, które prowadzą spór kompetencyjny42, a trybunał, po zapoznaniu się ze sta-
nowiskiem uczestników postępowania, może wydać postanowienie o tymczasowym 

 42 Co faktycznie nastąpiło w odniesieniu do postępowania kasacyjnego przed SN, postanowieniem 
z dnia 1 sierpnia 2017 r. (II KK 313/16), którym sąd ten „stwierdził zawieszenie postępowania kasacyjnego” 
w przedmiotowej, w związku z wszczęciem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym o rozstrzy-
gnięcie sporu kompetencyjnego – vide: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=191-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach
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uregulowaniu kwestii spornych, jeżeli jest to konieczne w celu zapobieżenia poważnym 
szkodom lub podyktowane szczególnie ważnym interesem społecznym (art. 86 ust. 1 i 2) 
– włącza Trybunał Konstytucyjny w samo centrum kolizji kompetencyjnej.

Sprawy chyba nie ułatwia fakt, że TK ma obecnie do rozpoznania szerszy kompleks 
problemów związanych z prawem łaski i jego stosowaniem w praktyce. Chodzi miano-
wicie o zainicjowaną w ub. roku wnioskiem Prokuratora Generalnego sprawę sygn. K 
8/1743, dotyczącą stwierdzenia niezgodności z art. 139 w zw. z art. 7 i art. 10 Konstytucji 
RP m.in. art. 523 § 3, art. 521 § 1 i art. 529 k.p.k. w zakresie, w jakim dopuszczają one 
możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowa-
nia z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP bądź takiej kasacji od każdego 
prawomocnego orzeczenia sądu w sytuacji, gdy w kasacji zakwestionowano prawidłowość 
zastosowania tego aktu. W drugiej w sprawie, również wszczętej z inicjatywy Prokuratora 
Generalnego i oznaczonej sygn. K 9/1744, zakwestionowano zgodność z art. 8 i art. 7 
w zw. z art. 2 Konstytucji RP szeregu przepisów ustawy o SN, k.p.c., k.p.k., u.s.p. i p.p.s.a. 
„rozumianych w ten sposób, że, gdy dana materia jest jednocześnie regulowana na po-
ziomie konstytucyjnym i ustawowym, umożliwiają odpowiednio Sądowi Najwyższemu 
lub Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, orzekającym w procedurze podejmowania 
uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne, dokonywanie wykładni pojęć konstytucyj-
nych w oparciu o znaczenie pojęć zawartych w aktach rangi ustawy zwykłej”. Ponadto 
zarzucono niezgodność z art. 139 zd. 1 Konstytucji RP przepisów k.p.k., k.p.w. i k.k.w. 
„w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują aktu łaski jako negatywnej przesłanki 
powodującej niedopuszczalność prowadzenia” odpowiedniego postępowania: karnego, 
w sprawach o wykroczenia lub karnego wykonawczego.

Jak widać, inicjatywy te dotyczą ogromu różnorodnych problemów prawnych, 
związanych z typologią i wykonywaniem orzeczeń sądu konstytucyjnego, o charakterze 
zakresowym, interpretacyjnym bądź w sferze tzw. pominięcia prawodawczego.

Co więcej, w ten oto sposób, poprzez włączenie w sam środek problemów sądo-
wego wymierzania sprawiedliwości, nasz Trybunał Konstytucyjny ma po raz kolejny 
szansę definitywnie rozstać się z przypisywaną mu ‒ i stanowiącą mit założycielski 
sądownictwa konstytucyjnego w wersji kelsenowskiej ‒ rolą wyłącznie negatywnego 
ustawodawcy. Co zresztą bywa aprobowane w doktrynie, nie ukrywającej aprobaty dla 
aktywizmu trybunalskiego i stwierdzającej, że „gwarantowanie nadrzędności konstytu-
cji wymaga również od sądów konstytucyjnych tworzenia pozytywnych standardów 
konstytucyjnych wyznaczających sposób działania organów władzy publicznej”, a „współ-
czesny kształt zasady konstytucjonalizmu powoduje, że sądy konstytucyjne nie mogą 

aspx?ItemSID=191-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach [do-
stęp: 20.02.2018].
 43 Wniosek i stanowiska na stronie: http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty& 
sygnatura=K%208/17 [dostęp 20.02.2018].
 44 Wniosek i stanowiska na stronie: http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty& 
sygnatura=K%209/17 [dostęp 20.02.2018].

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=191-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%208/17
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%208/17
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%209/17
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%209/17
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ograniczać się do roli negatywnego ustawodawcy. Prawidłowość ta dotyczy też polskie-
go Trybunału Konstytucyjnego”45.

Moim zdaniem, nie tylko analizowane detalicznie przez cytowanego autora wy-
roki interpretacyjne naszego TK, wydawane niejednokrotnie nawet bez wyraźnego 
żądania inicjatora postępowania kontrolnego, ale też postulaty i rozstrzygnięcia kon-
kretnych sporów kompetencyjnych oznaczać mogą próbę restytuowania w praktyce 
orzeczniczej wykładni legalnej, odebranej trybunałowi przez Konstytucję z 1997 r., 
a wynikającą być może z „żalu” za utraconą jego formalną dominacją w strukturze 
władzy sądowniczej. Niewątpliwie aktualizuje to potrzebę ponownego przedyskuto-
wania podstawowej kwestii charakteru i tożsamości ustrojowej trybunału, będącego 
w świetle obowiązującej konstytucji organem władzy sądowniczej, lecz niesprawującym 
wymiaru sprawiedliwości.

Podsumowując, prawda, że prawo konstytucyjne nie jest wolne od konfliktów, 
przeciwnie: poczynając od epoki narodzin konstytucji po czasy współczesne, jest ono 
metodą cywilizowanego rozwiązywania kolizji, w sposób nieuchronny (naturalny) ro-
dzących się w procesie zdobywania i sprawowania władzy publicznej oraz w relacjach 
pomiędzy jednostką a organami państwa.

Zaistniały przed rokiem spór kompetencyjny wydaje się tak zaogniony z uwagi 
na jego ewidentny kontekst polityczny, zarówno aktu łaski, jak i uchwały Sądu Naj-
wyższego dokonującej jego oceny. Niestety, niezależnie od respektowanego konwenan-
su neutralności politycznej głowy państwa oraz wyraźnego wymogu prawnego apoli-
tyczności sędziów, wykonywanie kompetencji przez prezydenta i trzecią władzę, nolens 
volens, często bywa uwikłane w bieżącą politykę, nie zawsze jeszcze powszechnie 
pojmowaną jako rozumna troska o dobro wspólne46.

Respektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, powołanego do rozstrzy-
gania najważniejszych konfliktów konstytucyjnych, zależy jednak głównie, a może 
nawet wyłącznie od poziomu kultury prawnej ich adresatów. Wyroki TK ‒ oby zawsze 
trafne! ‒ mogą co najwyżej wspomóc, ale w żadnym przypadku nie są w stanie wyręczyć 
organów władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w praworządnej realizacji 
powierzonych im zadań i kompetencji.

 45 Por. P. Tuleja, Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, Poznań 2016, s. 189.
 46 Prezydent Rzeczypospolitej – reguły demokracji a etos republiki, [w:] M. Zubik (red.), Minikomen-
tarz dla Maksiprofesora. Księga Jubileuszowa Profesora Leszka Garlickiego, Warszawa 2017, s. 613 i n.
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La CEDH et les juges nationaux en Pologne 

1. La Pologne a accédé au Conseil de l’Europe et signé la Convention européenne 
des droits de l’homme le 26 novembre 1991. La Convention a été ratifiée le 19 janvier 
1993. Le 1er mai 1993, la Pologne s’est soumise à la juridiction de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme. Ainsi, depuis presque 20 ans, notre pays fonctionne dans le 
système européen de sauvegarde des droits de l’homme. C’est une période suffisante pour 
mesurer l’importance de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
pour le système judiciaire polonais. Depuis sa ratification en 1993, la Convention tient 
une place claire dans le système juridique polonais. Nul besoin de vous assurer qu’au 
regard du système des sources du droit, la Convention est supérieure aux lois (si une loi 
est irréconciliable avec la Convention) et elle est directement applicable dans le commerce 
juridique. La Convention est devenue un acte juridique applicable de manière universelle 
en Pologne.

Il convient de souligner ici que la Constitution de la République de Pologne de 
1997 promeut le principe général de bienveillance à l’égard du droit international, aussi 
bien qu’à l’égard du droit européen. Le principe est mis en oeuvre par l’application par 
la Pologne de ses obligations internationales (cf. art. 9 de la Constitution de la République 
de Pologne).

En Pologne, de même que dans d’autres pays européens, il arrive que l’étendue de 
la protection des droits de l’individu garantie par la Constitution peut être restreinte. Les 
libertés et les droits de l’homme et du citoyen sont sauvegardés par le droit international, 
et récemment aussi par le droit de l’Union européenne. Ces règles créent conjointement 
un certain système de protection des droits. Je veux dire que dans le système de „consti-
tutionalisme à plusieurs niveaux”, le rôle de la Constitution de la République de Pologne 
dans le domaine des droits de l’homme est limité. Cette limitation est précisément le 
résultat, entre autres, de l’importance des actes juridiques internationaux, y compris de 
la Convention européenne des droits de l’homme. Le chevauchement des règles nationales 
et des règles internationales rend la protection des droits de l’homme plus complète d’une 
part, mais il a également pour effet de réduire respectivement le rôle de la Constitution.

Je pense que des tensions et des collisions entre les différents systèmes de protec-
tion des droits peuvent exister. De tels conflits constituent néanmoins des défis auxquels 
notamment les juges doivent faire face.

2.	En premier lieu, il conviendrait de souligner qu’en Pologne après 1989, l’articu-
lation des libertés et des droits de l’homme et du citoyen a été organisée d’une manière 
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très particulière. En effet, l’existence de ces droits a été d’abord déduite (prononcée) par 
la Cour constitutionnelle dans le cadre de son activité jurisprudentielle, et ensuite intro-
duite par le pouvoir constituant dans la nouvelle constitution. La Cour déduisait les dif-
férentes libertés et droits du principe suprême inscrit dans les dispositions constitution-
nelles de l’époque, à savoir du principe de l’Etat de droit démocratique (art.1). Ce 
principe a joué un rôle important précisément pendant la période de construction du 
système démocratique en Pologne, après la chute du communisme. Le principe de l’Etat 
de droit démocratique a fonctionné comme une clause renvoyant à certains principes et 
règles existant aussi bien dans le système juridique, qu’en dehors de celui-ci.

D’autre part, la CEDH a été la deuxième source parallèle d’inspiration pendant 
l’élaboration du catalogue des libertés et des droits de l’homme dans la nouvelle consti-
tution polonaise. Les droits et libertés de la Convention ont été en quelque sorte “calqués”. 
En effet, les créateurs de la Constitution polonaise ont incorporé les modèles normatifs 
tous prêts de la Convention pour formuler un droit ou une liberté. Il ne fait aucun doute 
également que la Convention a servi de source à la Cour constitutionnelle dans la construc-
tion susmentionnée d’un standard pour les droits de l’homme en Pologne au début des 
années quatre-vingt-dix.

A titre d’exemple, avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1997, la Cour 
constitutionnelle se référait au principe de proportionnalité afin de justifier l’introduction 
d’une restriction d’une liberté ou d’un droit. La Cour indiquait quelles étaient les condi-
tions pour l’introduction d’une telle restriction (cf. la résolution de la Cour constitution-
nelle du 2 mars 1994, no.de réf. W 3/93).

3.	Les libertés et les droits de l’homme et du citoyen ont été réglementés au cha-
pitre II de la Constitution de la République de Pologne. La Constitution reconnaît la di-
gnité humaine comme source de tous les droits et libertés (art. 30). La dignité humaine 
est primaire à l’égard des libertés et des droits. En étant la source des droits, elle-même 
reste en dehors du droit. Cette disposition est interprétée en ce sens que les droits de 
l’homme sont l’expression de la dignité humaine ou que la dignité humaine est le noyau 
des droits de l’homme. La dignité humaine – dans la jurisprudence de la Cour constitu-
tionnelle polonaise et dans la jurisprudence des tribunaux – est la seule valeur à caractère 
axiomatique (c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être prouvée). C’est donc une valeur absolue. 
L’interdiction de sa violation, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, est 
inconditionnelle.

Le pouvoir constituant, qui traite la dignité humaine de maniere sérieuse (comme 
point de départ pour les libertés et les droits de l’homme et du citoyen), doit être conscient 
qu’il est nécessaire de construire un système efficace de garantie des droits et des libertés.

La Constitution de la République de Pologne de 1997 distingue les libertés et les 
droits dans trois domaines: les droits et les libertés personnels, politiques et socio-éco-
nomiques.

Bien que le pouvoir constituant se considère capable de protéger les libertés et les 
droits personnels et politiques, il est bien conscient de ses possibilités limitées de garan-
tir les droits socio-économiques. A cet égard, la Constitution poursuit l’idée que la 
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réalisation de ces libertés et droits doit être liée aux capacités de notre pays. Cette approche 
des créateurs de la Constitution à l’égard des droits socio-économiques peut être observée 
à plusieurs reprises. Premièrement, le catalogue de ces droits n’est pas grand. Deuxièment, 
la Constitution renvoie la règlementation de ces droits aux lois ordinaires. La formule 
utilisée dans la Constitution (“la portée du droit est déterminée par la loi”) est interprétée 
en ce sens que la Constitution garantit seulement le minimum relatif du droit donné et 
que le législateur dispose d’une liberté assez large de régulation, plus large que dans le 
cas des droits politiques. On peut l’observer sur l’exemple du droit à la protection de la 
santé (art. 68) ou du droit à la sécurité sociale (art. 67). Il convient d’en déduire que la 
Constitution polonaise est „minimaliste” à l’égard des droits socio-économiques, mais 
cette constatation ne devrait pas être perçue comme un reproche à l’égard du pouvoir 
constituant contemporain.

4. Quelles sont les conclusions des observations sur la Convention européenne des 
droits de l’homme pour un tribunal polonais? Le juge national doit surtout se rendre 
compte à quel point l’application du système européen de sauvegarde des droits de l’hom-
me dépend de sa connaissance de ce système et de son fonctionement. Les connaissances 
doivent couvrir non seulement les normes matérielles et procédurales de la Convention, 
mais aussi „la philosophie” du mécanisme strasbourgeois. Parfois cette philosophie (ou 
autrement dit, l’axiologie) est contestée dans le milieu juridique en Pologne (par exemple 
à l’occasion de la décision dans l’affaire Lautsi contre Italie).

Néanmoins, je risquerais l’opinion que les tribinaux polonais se considèrent comme 
„des tribunaux de la Convention européenne”.

La jurisprudence de la CEDH influence l’application du droit par les tribunaux, et 
premièrement sur le plan de l’interprétation du droit. Cette jurisprudence est utilisée pour 
interpréter les normes juridiques polonaises dans les affaires qui relèvent des obligations 
contenues dans la Convention. Une référence à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
renforce l’autorité de la décision et fait preuve en général de la haute culture juridique du 
juge. Deuxièmement, la jurisprudence influence les décisions dans les cas particuliers 
ou la jurisprudence nationale. Par exemple, une décision de la CEDH peut servir de base 
pour relancer une procédure nationale qui a été déjà valablement close. Une telle possi-
bilité est explicitement prévue par l’art. 540 du code de procédure pénale. Cette disposi-
tion prévoit qu’une procédure peut être réouverte au bénéfice de l’accusé si une telle 
nécessité résulte d’une décision d’un organisme international agissant en vertu d’un accord 
international ratifié par la Pologne.

Par contre, il est moins facile d’indiquer la base juridique pour relancer une pro-
cédure civile ou administrative en application d’une décision de la Cour. Néanmoins, 
ceci n’empêche pas qu’en pratique une telle base soit „trouvée” par les tribunaux, au 
profit de la réalisation des libertés et des droits.

5. La Pologne est un des pays leaders en ce qui concerne le nombre d’affaires in-
troduites à la CEDH. Le grand nombre de plaintes provenant de notre pays ne résulte pas 
seulement de la faiblesse du système national de sauvegarde des droits de l’homme. Je 
suis persuadé qu’il résulte aussi d’une bonne connaissance du système conventionnel 
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(c’est-à-dire du système de la CEDH) en Pologne, et d’une bonne sensibilisation aux 
questions juridiques des requérants et de leurs avocats.

Dans les plaintes contre la Pologne, les questions suivantes dominent: a) la durée 
de la procédure judiciaire, b) la liberté et la sûreté personnelles, c) le droit à un procès 
équitable, d) le droit à la protection de la vie privée. Par contre, il n’y a eu aucune plainte 
contre la Pologne en matière d’interdiction de la torture (alors qu’il existe de telles plaintes 
contre certains pays).

6. En 2011, la Pologne se trouvait à la septième place en ce qui concerne le nombre 
de plaintes (en 2010 elle tenait la sixième place). Plus de 80% des arrêts dans les affaires 
portées devant la Cour en provenance de la Pologne concernaient la longueur excessive 
de la procédure. Ainsi, la Pologne semble incapable de remplir les exigences de la Co-
nvention. Les causes de la longueur excessive de la procédure en Pologne sont complexes 
et elles pourraient faire objet d’une analyse séparée. Elles ont un caractère objectif, 
aussi bien que subjectif. Une des causes objectives est la multiplicité des instances judi-
ciaires requise par l’art. 6 et l’art. 13 de la Convention.

Une autre cause du nombre considérable de plaintes est la complexité du „droit au 
procès” tel qu’issu de la jurisprudence constitutionnelle (dont le fondement se trouve à 
l’art. 45 alinéa 1 de la Constitution). Il est ainsi possible de porter plainte contre la très 
grande majorité des décisions issues des organismes de pouvoir public dans le domaine 
des droits de l’homme et du citoyen. Le terme „tribunal” dans le sens de l’art. 45 alinéa 
1 de la Constitution est interprété de manière large et il inclut les différents aspects du 
fonctionnement et même de la construction d’un tribunal (par exemple l’exigence d’une 
certaine organisation interne du tribunal, ou l’exigence d’application d‘une procédure 
appropriée). Les tribunaux polonais examinent plus de 10 millions d’affaires civiles, 
pénales et administratives chaque année. C’est entre autres en raison de ce grand nombre 
d’affaires que les procédures durent trop longtemps. En conséquence, le nombre élevé 
d’affaires devant les tribunaux entraîne un nombre élevé de plaintes portées devant la 
CEDH, et en particulier contre la longueur excessive des procédures.

La Cour européenne des droits de l’homme a donc décidé qu’il fallait introduire 
une sorte de filtre intérieur. Dans l’affaire Kudła contre Pologne (arrêt du 26 octobre 
2000), la Cour a obligé la Pologne à introduire un moyen d’appel efficace contre la lon-
gueur excessive de la procédure. Conséquemment, la Pologne a introduit la possibilité 
de porter	plainte pour violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable (loi de 
2004). Dans deux affaires jugées après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la Cour 
a déclaré qu’elle satisfaisait aux exigences d’un moyen d’appel efficace.

Néanmoins, les procès civils, surtout en matière commerciale, durent très long-
temps. Récemment, nous avons introduit un changement favorable relatif au fonctionne-
ment du tribunal électronique. Ce tribunal prononce des milliers d’arrêts dans des affaires 
civiles simples (relatives essentiellement au paiement).

7.	Un des autres problèmes a été le recours excessif par les tribunaux à la détention 
provisoire, qui est une infraction visée à l’article 5 alinéa 3 de la Convention. L’applica-
tion de la détention provisoire dépend du tribunal, mais c’est le procureur qui en dépose 
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la demande. Si on recourt à la détention provisoire, le tribunal doit en contrôler la durée. 
La détention provisoire ne doit pas servir à extraire un témoignage (l’opinion publique 
est particulièrement sensible aux abus à ce sujet).

La jurisprudence strasbourgeoise a révélé également un autre problème dans les 
procédures polonaises: le mépris du principe d’égalité des armes dans les procès de lus-
tration. En premier lieu, la Cour a déclaré que la procédure de lustration constituait un 
examen dans le cadre d’une poursuite pénale au sens de l’art. 6 de la Convention. Ensuite, 
dans des affaires ultérieures relatives à la procédure de lustration, la Cour a constaté 
l’existence d’une violation du principe d’égalité des armes au motif que les personnes 
soumises à la lustration n’avaient pas accès aux dossiers confidentiels touchants à des 
secrets d’Etat (par exemple Matyjek contre Pologne, Jałowiecki contre Pologne).

8. Au cours des dernières années, la CEDH a prononcé d’importants arrêts relatifs 
à la protection du droit de propriété. Il s’agissait de la question du loyer réglé (l’arrêt 
Hutten - Czapska contre Pologne) et de l’indemnisation des anciens propriétaries de 
terrains situés au-delà de la rivière Boug, abandonnés au lendemain de la Seconde Gu-
erre mondiale (Broniwski contre Pologne).

9. La Convention européenne des Droits de l’Homme est aussi invoquée assez 
fréquemment devant la Cour constitutionnelle. Elle est citée aussi bien dans les plaidoiries 
que dans des discours oraux.

Les requérants et plaignants se réfèrent à la Convention comme modèle de contrôle. 
En particulier, l’art. 6 (droit à un procès équitable) et l’art. 1 du premier protocole addi-
tionnel (la protection du droit à la propriété) sont fréquemment invoqués. Toutefois, il 
faut souligner que le rôle de la Convention est moindre dans le cas d’une plainte consti-
tutionnelle – forme spécifique mais importante de contrôle de constitutionnalité des lois. 
Le plaignant ne peut pas invoquer la violation d’une liberté ou d’un droit sur le fondement 
de la Convention. S’il le fait, la Cour constitutionnelle annule la procédure à cet égard. 
Cela est dû au fait que la plainte constitutionnelle en Pologne vise à protéger „seulement” 
les libertés et les droits contenus dans la Constitution de la République de Pologne (l’art. 
79), et non pas dans la Convention. Bien sûr, les dispositions du chapitre II de notre 
Constitution (le chapitre sur les droits de l’homme et du citoyen) correspondent dans 
l’essentiel à celles de la Convention.

En plus d’être un modèle de contrôle des lois et des actes législatifs secondaires, 
la Convention est aussi invoquée par la Cour constitutionnelle lorsqu’elle interprète	les 
dispositions de la Constitution polonaise. Par exemple, le droit au procès (formulé à l’art. 
45 de la Constitution polonaise) a non seulement été introduit sous l’influence de l’art. 6 
de la Convention et de la jurisprudence de la Cour EDH, mais son interprétation et son 
application sont aussi liées à la doctrine strasbourgeoise.

10. En conclusion, il conviendrait de se poser la question si l’influence de la Co-
nvention et de la jurisprudence de la Cour sur l’administration de la justice en Pologne 
est efficace. Les valeurs du Conseil de l’Europe sont-elles reflétées dans le système juri-
dique polonais? Le niveau de protection des droits de l’homme s’est-il amélioré? Les 
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droits formulés dans la Convention sont-ils mieux respectés? La Convention et la Cour 
ont-elles gagné en confiance?

A toutes ces questions il doit être répondu par l’affirmative. Le nombre relativement 
élevé d’affaires provenant de la Pologne fait preuve, à mon avis, de la sensibilité à l’im-
portance de la Convention. Un nombre élevé ne veut pas forcément dire que les droits de 
l’homme sont violés plus souvent en Pologne qu’ailleurs. Il faut prendre en considération 
le fait que la Pologne est sortie de la dictature communiste relativement récemment. Après 
la transformation démocratique, le législateur a dû redresser les injustices de cette période, 
ce qui l’a poussé à émettre des dispositions ingérant dans les relations juridiques déjà 
etablies (par exemple, dans le domaine de la propriété).

Les plaintes des ressortissants polonais, qui sont effectivement nombreuses, peuvent 
être regroupées en certaines catégories d’affaires qui nous posent des difficultés. La ju-
risprudence de la Cour EDH nous permet de voir les vices du système et de les éliminer.

***
Dans les universités polonaises, la problématique des libertés et des droits de 

l’homme est enseignée dès la première année d’études de droit. La connaissance de la 
protection des droits de l’homme dans le système du Conseil de l’Europe est meilleure 
que, par exemple, il y a 10 ans. De même pour la connaissance pratique de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, particulièrement parmi les avocats et conseillers 
juridiques. Ceux-ci sont bien formés dans le domaine de la sauvegarde des droits de 
l’homme, ce qu’on peut observer dans le cadre des procédures devant la Cour constitu-
tionnelle.

La conviction que l’on peut revendiquer ses droits devant la Cour est aussi bien 
présente dans la conscience de la société. Je risquerais même le jugement que la grande 
majorité de personnes qui ont des rapports avec le pouvoir judiciaire en Pologne sont 
convaincues que la Cour à Strasbourg est “l’ultime instance d’appel” (ce qui n’est pas 
vrai en réalite, car la Cour n’est pas une superinstance d’appel). En paraphrasant l’adage 
latin, le principe Strasburg locutus causa finita a remplacé Roma locuta causa finita dans 
la conscience sociale.
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Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego 

Wprowadzenie
Prawo do sądu oraz będące jego doprecyzowaniem i konsekwencją prawo do za-

skarżania orzeczeń sądowych (prawo do drugiej instancji) mają fundamentalne znacze-
nie z perspektywy ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Prawo do sądu jest 
podstawowym i najczęściej stosowanym środkiem gwarancyjnym służącym ochronie 
wspomnianych wolności i praw. W rezultacie, sądy powszechne w Polsce corocznie 
rozpatrują ok. piętnastu milionów spraw, z czego nieco ponad połowę stanowią sprawy 
cywilne1. W pionie sądownictwa administracyjnego roczny wpływ skarg od kilku lat 
wynosi ok. stu tysięcy2.

Z jednej strony trudno wykazać, jaki procent tych spraw może kwalifikować się 
jako będące wynikiem „pieniactwa”3. Z drugiej strony, chociaż pieniactwo nie jest zja-
wiskiem dominującym w sądach, to niemal każdy zawodowo związany z organami 
wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, pełnomocnicy procesowi, inne podmioty fachowe, 
administracja sądowa) ma w tym zakresie swoje obserwacje i doświadczenia.

Można powiedzieć, że zjawisko pieniactwa sądowego jest równie skomplikowane 
jak działalność samych sądów. Pomimo że można określić ogólną specyfikę pieniactwa, 
to ma ono wiele źródeł, przejawów, a także następstw. Z tych względów prezentowany 
tekst nie aspiruje do miana opracowania kompleksowego. Wymagałoby to m.in. osadze-
nia tego zjawiska w aspekcie socjologicznym, historycznym, medycznym czy nawet 
geograficznym oraz jego analizy na gruncie konkretnych działań w postępowaniach 
sądowych. Celem opracowania jest naszkicowanie problemu pieniactwa sądowego, któ-
re polega na zachowaniach niepożądanych z perspektywy państwa i społeczeństwa, 
a dotyczących realizacji prawa do sądu jako gwarancji ochrony wolności lub prawa, 

 1 Por. oficjalne statystyki dostępne w pliku: „Ewidencja spraw 2011‒2016 (The number of cases in 
2011‒2016)” na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://isws.ms.gov.pl/pl/
baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ [dostęp 19.01.2018].
 2 Przykładowo w 2016 r. do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 70 095 skarg na akty 
i czynności oraz 6597 skarg na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowa nia, natomiast do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło 18 847 skarg kasacyjnych i 61 skarg o wznowienie postępo-
wania. Od 2010 r. liczba skarg kasacyjnych wniesionych do NSA wzrosła o blisko 115%. Por. sprawozdanie 
roczne z działalności sądów administracyjnych zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://
www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php [dostęp 19.01.2018].
 3 W tekście posługuję się zamiennie terminami: „pieniactwo”, „pieniactwo sądowe” i „pieniactwo 
procesowe”.

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ 
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ 
http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php
http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php
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przynależnej każdej jednostce. Są one niepożądane w aspekcie prawnym, ponieważ 
wykraczają poza istotę prawa do sądu oraz ze względu na rezultat: prowadzą do prze-
dłużania się postępowań, wpływają na wzrost kosztów działalności sądów i nie mieszczą 
się w przyjętych wzorcach zachowań, naruszając porządek publiczny. W celu urozma-
icenia tekstu oraz większej konkretyzacji czynionych uwag wskazane zostaną niektóre 
aktywności podmiotów w postępowaniu sądowym (najczęściej stron czy uczestników) 
jako przykłady nadużywania prawa, które w niektórych przypadkach mogą spełniać 
kryteria „pieniactwa sądowego”.

1. Prawo do sądu uregulowane jest w Konstytucji RP, prawodawstwie unijnym 
i dokumentach międzynarodowych4. Pełni dwojaką rolę: z jednej strony jest typowym 
prawem podmiotowym przysługującym jednostce, a z drugiej ‒ stanowi wspomnianą 
gwarancję wolności i praw jednostki. Z tego względu jego zastosowanie jest bardzo 
szerokie, tzn. sięga tak daleko, jak dalece korzystać można z wolności i prawa przyna-
leżnych jednostce. Prawo do sądu przysługuje w szczególności podmiotom, które mają 
interes prawny w rozstrzygnięciu określonej sprawy. Konstytucja umożliwia jednak 
przyznanie prawa do sądu nawet w razie braku interesu prawnego, a każdy podmiot, 
który dąży do rozstrzygnięcia sporu, jest uprawniony do zainicjowania postępowania 
sądowego5. Pomimo że podmiotowy zakres prawa do sądu nie redukuje się do osób, 
którym ustawy procesowe przyznają status strony lub uczestnika postępowania, to aby 
stwierdzić dopuszczalność prawa do sądu, musi istnieć „prawna relacja między poten-
cjalnym podmiotem tego uprawnienia a przedmiotem zamierzonego lub toczącego się 
postępowania sądowego, której istota sprowadza się najogólniej do tego, aby przedmiot 
tego postępowania i jego wynik dotykał sytuacji prawnej zainteresowanego”, co wyklu-
cza istnienie tzw. skargi powszechnej (actio popularis)6.

Szerokiego stosowania prawa do sądu jako środka służącego przede wszystkim 
ochronie naruszonych wolności i praw wymaga także zasada praworządności. Przed-
miotowe wyznaczenie granic prawa do sądu nie jest jednak możliwe bez rozstrzygnięcia 
tego, co może być uznane za „sprawę” w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP. Zarówno 
doktryna (poszczególnych gałęzi) prawa, jak i Trybunał Konstytucyjny optują generalnie 
za jak najszerszym rozumieniem tego terminu, bo umożliwia to kwalifikowanie licznych 
stanów faktycznych jako „spraw” i w rezultacie korzystanie w tych przypadkach z pra-
wa do sądu7.

Przepis art. 45 ust. 1 konstytucji oprócz tego, że kreuje materialne prawo podmio-
towe do sądu, zawiera katalog elementów, które są w zasadzie cechami sądu w demokra-
tycznym państwie prawa. Sąd przeto powinien być sprawiedliwy, właściwy, niezależny, 

 4 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.), Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 19 grudnia 
1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 
z 2016 r., C 202, s. 389‒405).
 5 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 240.
 6 T. Grzegorczyk, K. Weitz, Komentarz do art. 45, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, 
t. I, Komentarz do art. 1‒86, Warszawa 2016, s. 1104.
 7 Ibidem; autorzy dokonali analizy tej problematyki także ze wskazaniem wyjątków, s. 1105‒1111.



497

Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego

bezstronny, niezawisły; powinien także rozstrzygać sprawy jawnie i bez nieuzasadnionej 
zwłoki.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który dokonał wykładni 
powyższego przepisu i określił jego treść normatywną, w konstytucyjnym prawie do 
sądu wyróżnić można cztery elementy składające się na to prawo, które precyzują treść 
tego prawa8. Są to zarazem bardziej szczegółowe prawa podmiotowe, a mianowicie: 1) 
prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem, czyli organem 
o określonej charakterystyce (niezależność, bezstronność i niezawisłość); 2) prawo do 
odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnej z wymogami sprawiedliwo-
ści i jawności; 3) prawo do uzyskania wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążą-
cego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd; 4) prawo do odpowiedniego ukształtowa-
nia ustroju organów sądowych9.

Z perspektywy zjawiska pieniactwa sądowego trzy elementy ogólnego prawa do 
sądu mają istotne znaczenie. Są to: zasada dostępności do sądu, prawo do odpowiednie-
go ukształtowania procedury sądowej oraz przesłanka sprawiedliwości sądu.

Zasada dostępności do sądu oznacza obowiązek ustanowienia regulacji prawnej 
na poziomie ustawowym, która ‒ na żądanie zainteresowanego ‒ zapewni rozpatrzenie 
sprawy przez sąd. Dostęp do sądu powinien być względnie niereglamentowany, przy 
czym jego granice wyznacza konstytucyjna klauzula ograniczeń korzystania z konsty-
tucyjnych wolności i praw (art. 31 ust. 3). Poszczególne kategorie jednostek mogą korzy-
stać niekoniecznie z takich samych środków prawnych dostępu do sądu, ponieważ 
ustawodawca, realizując obowiązek zapewnienia dostępu do sądu, może je różnicować. 
Istotne jednak, aby środki, które zostały określone w ustawie, skutecznie gwarantowały 
jednostce dostęp do sądu, gdyż to właśnie wynika z konstytucyjnej dyrektywy funkcjo-
nowania państwa w relacji z jednostką. Ewentualne zróżnicowanie tych środków praw-
nych może być pochodną odmienności sytuacji faktycznej i prawnej poszczególnych 
kategorii jednostek. Zasada dostępności do sądu mieści w sobie nie tylko możliwość 
zainicjowania sprawy przed sądem, ale także rozpatrywanie sprawy przez sąd, a finalnie 
wydanie orzeczenia w tej sprawie.

Prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej jest gwarancją, z któ-
rą wiąże się obowiązek dostosowania przez ustawodawcę rodzaju procedury stosowanej 
przez sąd do charakteru rozpatrywanych spraw. Ustawodawca dysponuje zakresem 
swobody ukształtowania poszczególnych procedur sądowych10. Odpowiednio ukształ-
towana procedura to taka, która realizuje wymogi sprawiedliwości i jawności; powinna 

 8 Przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji RP jest jednym z najczęściej przywoływanych wzorców kontroli 
w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 9 Zob. np. wyroki TK: z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06 (OTK ZU 2007 Nr 9A, poz. 108); 
z dnia 14 listopada 2007 r., SK 16/05 (OTK ZU 2007 Nr 10A, poz. 124).
 10 W wyroku z dnia 21 lipca 2009 r., K 7/09, Trybunał Konstytucyjny zajął stanowisko, że „nie istnie-
je jeden idealny model postępowania, który dałoby się skonstruować na podstawie regulacji konstytucyj-
nych i który obowiązywałby w odniesieniu do wszystkich rodzajów postępowań sądowych, czy nawet do 
wszystkich postępowań w sprawach cywilnych. Regulacje konstytucyjne zawierają jedynie ogólne wskaza-
nia co do pewnych podstawowych elementów i mechanizmów, bez których nie dałoby się urzeczywistnić 
prawa każdego do rozpoznania sprawy w sprawiedliwej procedurze sądowej. Oceniając przestrzeganie 
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być oparta na takich środkach proceduralnych, które umożliwiają właściwe zrównowa-
żenie pozycji procesowej każdej ze stron (uczestników). Odpowiedniego ukształtowania 
procedura sądowa to przede wszystkim taka, która dostosowuje rodzaj procedury stoso-
wanej przez sąd do charakteru rozpoznawanych spraw. Oznacza to, że wybór określo-
nego modelu rozwiązań proceduralnych determinowany jest koniecznością umożliwienia 
realizacji celu danego postępowania.

Przesłanka „sprawiedliwości” ma, podobnie jak i przesłanka „rzetelności”, cha-
rakter ocenny, ale to nie oznacza, że dowolny. Chodzi tu bowiem o obiektywne stwier-
dzenie sprawiedliwości, wymagające kierowania się przez sąd (sędziego) społecznym 
poczuciem sprawiedliwości, przy jednoczesnym i precyzyjnym stosowaniu przepisów 
prawa. Trafnie jednak zaznacza P. Sarnecki, że „społeczne poczucie sprawiedliwości” 
nie jest równoznaczne z „mechanicznym kierowaniem się opinią publiczną”11. Uwaga ta 
jest tym bardziej zasadna, że większa część „opinii publicznej” z oczywistych względów 
nie ma dostatecznej wiedzy na temat zasad, reguł, procedur i prawnych następstw po-
stępowań sądowych (nie każdy musi być prawnikiem). W rezultacie, ocena działalności 
sądów, także pod kątem „sprawiedliwości”, jest częstokroć mało wiarygodna i sama 
daleka jest od obiektywizmu; nie spełnia kryterium oceny sprawiedliwej.

2. Podobnie jak inne wolności i prawa, także prawo do sądu może zostać naduży-
te. W skrajnym przypadku takiego nadużycia prawo do sądu przestaje spełniać swój 
zasadniczy cel, jakim jest ochrona (przede wszystkim interesu prawnego) jednostki, 
a korzystanie z różnych środków prawnych jako realizacji prawa do sądu staje się celem 
samym w sobie. Zasadniczo, granicą prawa do sądu jest istota wolności i praw oraz 
funkcja ochrony wolności i praw jednostek przez sąd. Dlatego, gdy obiektywnie stwier-
dzić można brak wystąpienia przesłanki w postaci tego podstawowego celu postępowa-
nia sądowego (tj. domagania się ochrony prawnej np. ze względu na faktyczny uszczer-
bek w prawach czy wolnościach), to – co do zasady – w takich przypadkach można już 
rozważać wystąpienie zjawiska pieniactwa sądowego. Nie można tego jednak czynić 
pochopnie, bez uwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących wystąpieniu 
konkretnego roszczenia, ponieważ każda sprawa ma swój indywidualny charakter, 
a skoro tak, to stosowanie analogii nie może być uznane za właściwą metodę.

3.	Według definicji Słownika języka polskiego pieniactwo to „częste wytaczanie 
spraw sądowych, zwłaszcza z błahego powodu” oraz „chorobliwa skłonność do docho-
dzenia rzeczywistych lub urojonych krzywd”12. Prima facie ‒ brzmienie tego terminu 
wydaje się potoczne. Nie pojawia się on w przepisach prawa (brak definicji legalnej), ale 
funkcjonuje w języku prawniczym. Jednakże ze względu na swoje zasadnicze źródło, 

przez ustawodawcę konstytucyjnych standardów sprawiedliwości proceduralnej, należy uwzględnić zawsze 
przedmiot i specyfikę danego postępowania”. Zob. OTK ZU 2009, seria A, nr 7, poz. 113.
 11 P. Sarnecki, Uwagi do art. 45 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003, s. 5.
 12 Synonimem pieniactwa jest medyczny termin kwerulencja, który można definiować jako „chorobli-
wą skłonność do procesowania się, często z błahych powodów”. Zob. https://sjp.pwn.pl/sjp/pieniactwo; 
2499845.html oraz https://sjp.pl/kwerulencja [dostęp 19.01.2018].

https://sjp.pwn.pl/sjp/pieniactwo; 2499845.html 
https://sjp.pwn.pl/sjp/pieniactwo; 2499845.html 
https://sjp.pl/kwerulencj
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którym jest najczęściej stan psychiczny człowieka (cechy osobowościowe, różnorakie 
schorzenia psychiczne, jak np. nadmierna podejrzliwość, urojenia itp.), pieniactwo jest 
zdecydowanie częściej przedmiotem zainteresowania przedstawicieli nauk medycznych 
niż nauk prawnych. Literatura prawnicza obejmuje nieliczne opracowania, które wprost 
traktują o pieniactwie sądowym13. Znacznie częściej pieniactwo jest raczej punktem 
odniesienia dla opisywanych innych zagadnień i problemów lub też jest po prostu wzmian-
kowane14. Także konstytucjonaliści zajmują się zjawiskiem pieniactwa najczęściej przy 
okazji omawiania prawa do sądu (pieniactwo sądowe), choć przecież ze zjawiskiem tym 
można spotkać się praktycznie wszędzie i stanowi to przejaw naruszenia klauzuli po-
rządku publicznego15.

Podmiotem dopuszczającym się pieniactwa sądowego potencjalnie może być 
każdy uczestnik lub strona postępowania (te kategorie osób najczęściej), przy czym 
chodzi tu nie tylko o osoby fizyczne, ale też osoby prawne reprezentowane przez pod-
mioty uprawnione, działające w postępowaniu sądowym najczęściej z pomocą zawodo-
wych pełnomocników procesowych. Obszar pieniactwa jest bardzo szeroki; obejmuje 
każdą dziedzinę prawa i w rezultacie do tego zjawiska dochodzi we wszystkich sądach 
i na wszystkich szczeblach sądownictwa.

W sensie formalnym pieniactwo wyraża się we wszelkich pismach procesowych 
(pozwy, wnioski, zażalenia, sprzeciwy), jeśli nie zmierzają do uzyskania ochrony sądo-
wej, a służą raczej zaspokajaniu wewnętrznych racji i emocji, np. uporczywe zgłaszanie 
wniosków oraz wnoszenie pism procesowych, uporczywe inicjowanie spraw sądowych. 
Pieniactwo może być też realizowane w innego rodzaju korespondencji i często ma postać 
skarg anonimowych (np. na działalność sądów lub innych podmiotów w związku z to-
czącymi się postępowaniami; także np. część skarg kierowanych w tym zakresie bezpo-
średnio do ministra sprawiedliwości lub rzeczników dyscyplinarnych). W sensie mate-
rialnym (treściowym) pieniactwo obejmuje istotę oraz cel działań, np. szykanowanie 
przeciwnika procesowego, domaganie się ochrony fikcyjnych interesów, chęć niesłusz-
nego wzbogacenia się kosztem przeciwnika, składanie bezzasadnych zawiadomień 
o popełnieniu przestępstwa, składanie bezzasadnych skarg na działalność sądów itp.

4.	Skoro pieniactwo dotyczy wszystkich sądów, to wątki z nim związane pojawia-
ją się w orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych wszystkich instancji, 
Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i wypowiedzi tych organów we 
wskazanym zakresie są dość liczne. Niejednokrotnie sądy, które rozpatrują odwołania 

 13 Np. I. Urbaniak-Mastalerz, Czy pieniactwo sądowe powinno być uznane za przestępstwo? Rozważa-
nia na tle wyników badań, „Prawo i Więź” 2015, Nr 2.
 14 Wskazuje się np. takie potencjalne zachowania pieniacze, jak: bezzasadne wnioski o wyłączenie 
sędziego (zob. J. Derlatka, Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów o wyłączeniu sędziego w postępowa-
niu cywilnym po 8.9.2016, „Iustitia” 2017, Nr 3) czy bezzasadne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 
(zob. B. Szyprowski, Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jako faktyczna przesłanka wszczę-
cia postępowania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” 2006, Nr 3). Termin „pieniactwo” pojawia się 
np. w kontekście omawiania zasad jawności i ustności postępowania cywilnego, jako przeciwdziałającym 
m.in. temu zjawisku (zob. np. A. Góra-Błaszczykowska, [w:] Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-
-Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 162).
 15 Zob. np. P. Sarnecki, op. cit., s. 2.



500

Lech Jamróz

w sprawach procesowych (te najczęściej), przy okazji rozważania określonych spraw 
przybliżają istotę działań pieniaczych. Za względu na charakter niniejszego opracowania 
nie ma potrzeby, aby szeroko prezentować te wypowiedzi; warto przytoczyć jedynie 
kilka przykładowych.

W uzasadnieniu do jednej z rozpatrywanych spraw Sąd Apelacyjny w Katowicach 
stwierdził, że „cechami charakterystycznymi dla pieniactwa sądowego, diagnozowanego 
jako jednostka chorobowa, są chorobliwe poczucie niesprawiedliwości, ogromna deter-
minacja w przekonywaniu do własnych racji i bogata w formę roszczeniową korespon-
dencja”16. W innej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż nadużyciem prawa 
procesowego, które nie powinno korzystać z ochrony prawnej pomimo formalnej dopusz-
czalności przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest 
okoliczność, gdy „skarżący ponawia swoje niemal jednobrzmiące wnioski i zarzuty za-
żaleniowe nie przyjmując do wiadomości wyrażanych przez sądy administracyjne ocen 
takiego działania i czyniąc inicjowane postępowania celem samym w sobie”17.

Statystycznie najbardziej liczne wypowiedzi sądów odnośnie do zjawiska pieniac-
twa dotyczyły problematyki opłat sądowych i ich wysokości. Sąd Najwyższy, przytacza-
jąc poglądy S. Steinborna, K. Dąbkiewicza i H. Kempistego przy okazji analizy wyni-
kających z przepisów prawa karnego procesowego wydatków i opłat, potwierdził, że 
mają one „przeciwdziałać pochopnemu występowaniu z oskarżeniem prywatnym, 
a zwłaszcza tzw. pieniactwu” oraz że „oprócz funkcji fiskalnej, mają one na celu prze-
ciwdziałanie pieniactwu”18.

W podobnym duchu, tym razem w odniesieniu do kosztów postępowania cywil-
nego, wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że pełnią one 
nie tylko funkcję fiskalną, lecz także społeczną oraz służebną wobec wymiaru sprawie-
dliwości. W ocenie trybunału „funkcja społeczna oznacza wpływ, jaki koszty postępo-
wania wywierają na życie społeczne w sensie pozytywnym, ograniczenie pieniactwa, 
szykanowania przeciwnika, minimalizację zachęt do ochrony fikcyjnych interesów 
i chęci niesłusznego wzbogacenia się kosztem przeciwnika etc.”, natomiast „funkcje 
służebne wobec wymiaru sprawiedliwości przejawiają się przede wszystkim wpływem 
kosztów na zachowania stron w trakcie procesu”. Trybunał stwierdził ponadto, iż „nie 
można także np. nie dostrzegać znaczenia sposobu regulacji instytucji kosztów postępo-
wania dla eliminowania pieniactwa, co mieści się w klauzuli porządku publicznego”19. 
Co więcej, trybunał wskazał na „uwzględnienie takiego kryterium przy określaniu zasad 
i poziomu obciążania kosztami postępowania sądowego”20.

Wpływ (wysokości) kosztów sądowych na zjawisko pieniactwa procesowego 
podkreślała także Krajowa Rada Sądownictwa, gdy opiniowała projekty ustaw określa-
jących koszty sądowe. W ocenie KRS obciążenie opłatą „było świadomym założeniem 

 16 Wyrok z dnia 12 marca 2015 r., I ACa 996/14, Legalis nr 1241333.
 17 Zob. postanowienie z dnia 9 maja 2017 r., I OZ 551/17, Legalis nr 1626302.
 18 Zob. wyrok SN z dnia 20 grudnia 2017 r., III KK 203/17, Legalis nr 1713870.
 19 Wyrok z dnia 17 listopada 2008 r., SK 33/07 (OTK ZU 2008, seria A, nr 9, poz. 154).
 20 Zob. wyrok z dnia 30 marca 2004 r., SK 14/03 (OTK ZU 2004, seria A, nr 3, poz. 23).
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legislacyjnym, mającym na celu ograniczenie pieniactwa oraz ograniczenie wnoszenia 
zbędnych i oczywiście nieuzasadnionych środków odwoławczych (zwłaszcza zażaleń)”21.

5.	Na tle syntetycznie zarysowanej charakterystyki pieniactwa sądowego warto 
wymienić kilka przykładów zachowań, które potencjalnie mogą stanowić przykład pie-
niactwa, ale można również ‒ w zależności od okoliczności ‒ uznać po prostu za nad-
użycie przysługującego prawa.

Najbardziej klasycznym przykładem pieniactwa jest składanie oczywiście bezza-
sadnych wniosków o wyłączenie sędziego oraz o wyłączenie sądu. Zwłaszcza ta druga 
okoliczność jest uciążliwa, ponieważ powoduje konieczność rozpoznania takiego wniosku 
przez inny sąd. Innym zachowaniem wartym rozważenia z perspektywy pieniactwa może 
być	kierowanie różnego rodzaju środków w celu zdyskredytowania sędziego lub proku-
ratora (np. skargi do rzeczników dyscyplinarnych, do ministra sprawiedliwości itp.).

Egzemplifikację nadużycia prawa – a w określonych przypadkach pieniactwa ‒ 
może stanowić składanie pozwów o zasądzenie odsetek za opóźnienie płatności faktur, 
które zostały już zapłacone (np. odsetki za dwa dni opóźnienia). Powód żąda wtedy 
odsetek, a po wygraniu procesu o odsetki, gdzie dowodem bezpośrednim może być 
wyciąg z konta, otrzymuje też zwrot kosztów procesu. Prawodawstwo umożliwia także, 
choć tylko w transakcjach handlowych, tzn. pomiędzy przedsiębiorcami żądanie zry-
czałtowanej kwoty 40 Euro od pozwanego za dochodzenie należności22.	Innym przykła-
dem nadużycia prawa może być uznanie składania odwołań w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy decyzje są wydawane 
automatycznie, np. decyzje waloryzacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nadużycie prawa może być także wynikiem istnienia wielu możliwości wniesienia 
różnego rodzaju środków prawnych (np. wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzę-
du, o zwolnienie od kosztów oraz środków zaskarżenia ‒ zażaleń na postanowienia w tym 
przedmiocie). Ma to istotne znaczenie zwłaszcza na etapie postępowania międzyinstan-
cyjnego, gdyż powoduje niekiedy znaczne opóźnienie czasu uprawomocnienia się wy-
roku, co z kolei jest obligatoryjne w celu nadania wyrokowi klauzuli wykonalności. Sąd 
drugiej instancji nie może nadać takiej klauzuli, jeżeli akta ‒ z przyczyn proceduralnych 
– nie znajdują się w tym sądzie.

Do innych przykładowych działań, które formalnie znajdują podstawę prawną, 
ale wykazują znaczną uciążliwość i mogą wykazywać cechy pieniactwa, można zaliczyć 
także23: składanie pozwów o zapłatę wartości minimalnej, np. o złotówkę (polskie prawo 

 21 Zob. przykładowo opinię z 8 kwietnia 2011 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, dostępna 
w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.krs.pl/admin/files/200775.pdf (s. 3 tekstu) [dostęp 
18.01.2018].
 22 Art. 10 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 403 ze zm.).
 23 Uciążliwe dla sądu, ale raczej nie spełniające kryterium pieniactwa, są wnioski o odpis wyroku wraz 
z uzasadnieniem nawet wtedy, gdy podmiot nie kwestionuje wyroku, ponieważ jest dla nich korzystny. Jest 
to spowodowane czynnikiem ekonomicznym: odpis wyroku to koszt 6 zł, natomiast odpis wyroku wraz 
z uzasadnieniem jest bezpłatny. To szczególnie dolegliwe w wypadku podmiotów, które wnoszą bardzo 
dużo spraw sądowych, np. skupujących wierzytelności.

http://www.krs.pl/admin/files/200775.pdf
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nie przewiduje minimalnej wartości przedmiotu sporu); składanie wielu pozwów zamiast 
jednego (powód dzieli jedno roszczenie na kilka mniejszych), co potęguje liczbę spraw 
sądowych, które mogłyby być rozpoznane w jednym postępowaniu (nie zawsze sąd może 
rozpoznać te sprawy łącznie). Jako potencjalnie pieniacze zachowania można klasyfiko-
wać występowania przez stronę (uczestnika) postępowania do innych organów w trakcie, 
gdy sprawa sądowa, w której mają interes prawny, nie została jeszcze zakończona24. 
Odrębnie wymienić można zjawisko „sądu jako poczty”, które występuje, gdy w jednej 
przesyłce do sądu znajduje się kilkadziesiąt pozwów, natomiast adresatem części z nich 
są inne sądy. W rezultacie tego sąd-adresat przesyłki musi na własny koszt (czyli Skarbu 
Państwa) przesłać pozwy do sądów właściwych.

Wnioski
Relacja prawa do sądu do zjawiska „pieniactwa sądowego” jest bardzo istotna ze 

względu na to, że prawo do sądu podlega ochronie prawnej, a pieniactwo spod tej ochro-
ny jest wyłączone.

Konstytucyjne prawo do sądu jest wyodrębnionym prawem podmiotowym jed-
nostki, ale jest także traktowane jako jedna z podstaw ustroju państwa. Wysoki standard 
gwarancyjny prawa do sądu przejawia się w tym, że ustrojodawca objął prawem do sądu 
możliwie najszerszy zakres spraw, a ponadto z zasady demokratycznego państwa praw-
nego wynika dyrektywa zakazująca ograniczającej (zawężającej) wykładni prawa do 
sądu. Jednym z efektów wszechstronnych możliwości zastosowania prawa do sądu jest 
znaczna liczba spraw sądowych. Korzystanie z sądowej drogi dochodzenia naruszonych 
(ochrony interesów prawnych) jest najbardziej powszechną metodą dochodzenia swoich 
roszczeń.

Niemniej jednak prawo do sądu nie ma charakteru absolutnego i dopuszczalne są 
jego ograniczenia. Prawo do sądu nie przysługuje każdemu i w każdych okolicznościach 
faktycznych. Konstytucja wskazuje kryteria ograniczeń korzystania z prawa do sądu 
i przede wszystkim nie mogą one naruszać istoty prawa do sądu, muszą być konieczne 
w demokratycznym państwie prawnym i muszą czynić zadość zasadzie równego trak-
towania.

W prawodawstwie nie odnajdujemy definicji legalnej „pieniactwa”. Należy przy-
jąć, że z pieniactwem mamy do czynienia w tych przypadkach, gdy podmiot korzysta 
z prawa do sądu nie po to, żeby walczyć o swoje prawa (w kontekście ich naruszenia), 
lecz aby np. bezzasadnie przedłużyć postępowanie czy dokuczyć innymi uczestnikom 
procesu. Pieniactwo przybiera postać kwalifikowanego nadużycia prawa do sądu. Pie-
niactwo sądowe jest najczęściej wynikiem stanu psychicznego osoby, dla której 

 24 Przykładowo do Rzecznika Praw Obywatelskich lub ministra sprawiedliwości, które to organy w ra-
mach swojej właściwości i kompetencji zajmują się problematyką funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo-
ści, ale jednak muszą czynić to z uwzględnieniem zakazu jakiegokolwiek wpływu (pośredniego czy tym 
bardziej bezpośredniego) na merytoryczne rozstrzyganie spraw sądowych z uwagi na obowiązywanie ustro-
jowych zasad odrębności i niezależności władzy sądowniczej oraz sędziowskiej niezawisłości.
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skarżenie jest celem samym w sobie. Pomijając motywację tych osób, która także może 
być zróżnicowana (nie należy zakładać, że działają wyłącznie w złej wierze), swoimi 
działaniami czynią postępowania sądowe bardzo uciążliwymi dla wszystkich podmiotów 
w nich uczestniczących. Pieniactwo sądowe ma różne oblicza: może być wynikiem nie-
znajomości lub nierozumienia przepisów prawa, a w skrajnym przypadku nawet odrzu-
cenia przepisów albo wprost przeciwnie – bardzo dobrej ich znajomości25. Pieniactwo 
może być zarówno wynikiem stosowania przepisów procesowych, jak też być realizo-
wane bez żadnej podstawy prawnej. Natomiast przesłanka oczywistej bezzasadności 
działań osoby (jako przesłanka obiektywna) odróżnia pieniactwo od innych zachowań 
procesowych, innych nadużyć prawa, które mogą być kwalifikowane jako uciążliwe, ale 
nie „pieniacze”.

Zjawisko pieniactwa sądowego jest niepożądane i należy je ocenić jednoznacznie 
negatywnie, natomiast uznanie tego, czy konkretne zachowania spełniają kryterium 
pieniactwa, nie jest już tak oczywiste. Każdy przypadek musi być pod tym kątem roz-
ważany indywidualnie. Niezwykle trudno jest dokonać obiektywnej oceny danego za-
chowania jako potencjalnego pieniactwa bez znajomości przepisów prawa, ponieważ 
niekiedy prawo nawet może „wymuszać” określone zachowania procesowe podmiotów 
działających przed sądem oraz bez znajomości okoliczności i istoty sprawy (co najmniej 
akt sprawy). Klasyfikując określone zachowania jako potencjalnie pieniacze należy 
uwzględnić rodzaj postępowania, które prowadzi sąd. W szczególności w sprawach 
z zakresu prawa rodzinnego nie powinno się stosować uogólnień, ponieważ ten rodzaj 
spraw najczęściej wywołuje duże emocje uczestników postępowania, a orzeczenia do-
tyczą wspólnych interesów czy więzów rodzinnych. Tzw. pieniactwo sądowe może być 
także jedną ze strategii uczestnika (strony) postępowania, bo może wpływać na opóź-
nienie wydania rozstrzygnięcia, co przecież także może być celem podmiotu, przykła-
dowo w sprawach rozwodowych czy w sprawach o podział majątku.

Całkowita eliminacja pieniactwa nie jest możliwa, można mówić jedynie o jego 
ograniczeniu. Ostatecznie to właśnie sąd rozpatruje wszystkie sporne sprawy (pieniactwo 
nie jest wyłącznie zjawiskiem sądowym; dostrzegalne jest w działalności organów ad-
ministracji, a także poza sektorem publicznym). Zawsze znajdzie się jednostka, która 
kwestionuje „zawsze i wszystko”. Przypadki takie mogą zresztą stanowić inspirację 
dokonywania zmian w prawie albo w praktyce działania sądów.

Sądy z racji funkcji, którą pełnią (sprawowanie wymiaru sprawiedliwości),	są szcze-
gólnie narażone na zjawisko pieniactwa, choćby z tego względu, że poszczególne postępo-
wania regulowane są w drodze określonej i generalnie skomplikowanej procedury. Prawo 
kształtuje działania stron (uczestników) postępowania oraz sądu, przykładowo brak podstaw 
prawnych do uwzględnienia wniosku może powodować następstwo w postaci zwiększo-
nego aktywizmu strony lub uczestnika postępowania, czyli spotęgowanie pieniactwa. 
Uogólniając nieco można skonstatować, że prawo do uzyskania rozstrzygnięcia w sądzie 

 25 W uzasadnieniu do wyroku z dnia 9 stycznia 2015 r., IV Ka 678/14, Sąd Okręgowy w Piotrkowie 
Trybunalskim ocenił, że „w większości przypadków osoby dotknięte tą cechą doskonale orientują się w mean-
drach prawa i radzą sobie sami”. Zob. http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl/content/$N/152515000002006 
_IV_Ka_000678_2014_Uz_2015-01-09_001 [dostęp 19.01.2018].

http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl/content/$N/152515000002006_IV_Ka_000678_2014_Uz_2015-01-09_001
http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl/content/$N/152515000002006_IV_Ka_000678_2014_Uz_2015-01-09_001
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jest przez pieniacza sądowego rozumiane jako prawo do uzyskania rozstrzygnięcia korzyst-
nego (tylko i wyłącznie). Jednym z czynników wspierających pieniactwo sądowe może być 
nieobiektywny przekaz medialny eksponujący wyłącznie uchybienia w działalności sądów 
i sędziów. Ugruntowuje to przekonania niektórych osób na temat działalności sądów 
w ogóle. Eliminowanie pieniactwa procesowego jako skrajnego nadużycia prawa do sądu 
jest uzasadnione z punktu widzenia zapewnienia porządku publicznego i zdolności wyko-
nywania funkcji przez sądy.
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„Sprawa” – pojęcie definiowane w oparciu 
o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP 

1. Wprowadzenie

Prawo do sądu w europejskiej kulturze prawnej ma ugruntowaną pozycję, której 
początków można szukać już w prawie rzymskim1. Za źródło prawa do sądu uważa się 
zakaz tzw. samopomocy2 oraz stosowanie przymusu w sprawach karnych i cywilnych 
wyłącznie przez państwo3. Prawa do sądu w Polsce można doszukiwać się jeszcze w cza-
sach średniowiecznych4, a następnie w ideach Oświecenia, które znacząco wpłynęły na 
kształt Konstytucji 3 maja5. W II RP prawo do sądu wyrażono w art. 98 Konstytucji 
marcowej z 1921 r., który stanowił, że: „nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu 
z prawa podlega […]. Żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla 
dochodzenia krzywdy i straty”6. Podobnie zresztą status jednostki w zakresie prawa do 
sądu rozstrzygała Konstytucja kwietniowa7. Konstytucja z 1952 r. w żaden sposób nie 
gwarantowała jednostce prawa do sądu, skupiając się wyłącznie na rozstrzygnięciach 
dotyczących ustroju sądów8.

Konstytucja z 1997 r. w przepisie art. 45 ust. 1 ustanowiła prawo do sądu w ten 
sposób, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”9. 
W doktrynie prawo do sądu rozpoznawane jest w dwóch aspektach. Po pierwsze, 

 1 J. Gołaczyński, A. Krzywonos, [w:] B. Banaszak, A. Preisner, Prawa i wolności obywatela w Kon-
stytucji RP, Warszawa 2002, s. 725.
 2 Ibidem.
 3 P. Grzegorczyk, K. Weitz, Art. 45, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. T. I. Komentarz. 
Art. 1-86, Warszawa 2016, s. 1086.
 4 J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, 
s. 114.
 5 W rozdziale VIII dotyczącym władzy sądowniczej ustanowiono, że: „każdy człowiek bliską dla 
siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu”, 
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791-r8.html, [dostęp: 2.01.2018 r.]
 6 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1921 r. Nr 44, 
poz. 267.
 7 Zob. Art. 68 – Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227.
 8 Zob. Art. 46 – Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz. U. 
z 1952 r. Nr 33, poz. 232.
 9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791-r8.html
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pojmowane jest jako zasada konstytucyjna10, która skierowana jest do organów władzy 
publicznej. Zasada ta obliguje organy państwowe do odpowiedniego zorganizowania 
sądownictwa, w taki sposób, żeby sądy były niezależne, bezstronne i niezawisłe. Po 
drugie, prawo do sądu należy rozumieć jako prawo podmiotowe, którego istotą są upraw-
nienia przysługujące jednostce, takie jak: dostęp do sądu, odpowiedniej procedury oraz 
wiążące rozstrzygnięcie sprawy11. Konstytucyjne prawo do sądu jest przede wszystkim 
prawem o charakterze gwarancyjnym, a jego zasadniczą funkcją jest ochrona innych 
praw i wolności jednostki12.

2. Zakres przedmiotowy ochrony w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

Prawo do sądu uznaje się przede wszystkim za prawo podmiotowe przysługujące 
jednostce. Takie założenie powoduje, że pomiędzy jednostką a państwem został nawią-
zany stosunek prawny13. Konstytucyjne prawo do sądu przysługuje „każdemu”, tym 
samym zakres podmiotowy tego prawa obejmuje nie tylko obywateli RP, ale również 
obcokrajowców i bezpaństwowców. Ponadto wskazać należy, że prawo to przysługuje 
nie tylko osobom fizycznym, ale także osobom prawnym i innym jednostkom organiza-
cyjnym, w tym także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 
ale posiadającym zdolność prawną, jak np. spółka komandytowa czy wspólnota miesz-
kaniowa. Sam Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że z prawa do sądu może korzystać 
„każdy”, włącznie z osobami prawnymi prawa prywatnego14 oraz podmiotami prawa 
publicznego, jak np. jednostki samorządu terytorialnego15.

O ile zakres podmiotowy prawa do sądu nie pozostawia wiele wątpliwości, o tyle 
zakres przedmiotowy nie został już tak jednoznacznie określony. Prawo do sądu jako 
jedno z konstytucyjnie gwarantowanych jednostce praw jest niczym innym jak możli-
wością „zwrócenia się w każdej sytuacji (sprawie) do sądu z żądaniem określenia (usta-
lenia) statusu prawnego jednostki, w sytuacjach nie tylko zakwestionowania lub naru-
szenia jej praw i wolności, lecz również w sytuacjach odczuwanych przez nią niejasności, 
niepewności, a zwłaszcza obawy wystąpienia takiego naruszenia”16.

 10 Zob. A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego, Łódź 2006.
 11 D. Lis-Staranowicz, Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności 
i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 240-241.
 12 Ibidem.
 13 A. Kubiak, op. cit., s. 185.
 14 Zob. wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50; wyrok TK z dnia 
30 października 2010 r., SK 20/11, OTK-A 2012, Nr 9, poz. 110.
 15 D. Lis-Staranowicz, op. cit., s. 241.
 16 P. Sarnecki, Art. 45, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-
mentarz. T. II, Warszawa 2016, s. 234.
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2.1. Pojęcie „sprawy”
Słownikowa definicja terminu „sprawa” wskazuje, że jest to zbiór okoliczności, 

które dotyczą czegoś lub kogoś, czy też jest to coś, co interesuje konkretną osobę17. Jed-
nostka może wnieść sprawę do sądu w celu dochodzenia lub ustalenia swoich praw 
i wolności. Ustrojodawca nie wprowadza jednolitej definicji sprawy. W literaturze przed-
miotu również nie funkcjonuje jedno powszechnie uznane rozumienie „sprawy”. Jak 
wskazują P. Grzegorczyk i K. Weitz, „pojęcie sprawy jest nieostre, a wyznaczenie jej 
konturów zostało powierzone orzecznictwu i doktrynie”18. Liczne próby zdefiniowania 
pojęcia sprawy, nawet pomimo wielu orzeczeń judykatury i wielu wypowiedzi ze strony 
doktryny, nadal nie przyniosły pożądanego efektu. Problem ten zauważa sam Trybunał 
Konstytucyjny, który sygnalizuje, że: „pojęcie «sprawy» nie zostało jednak określone 
w sposób jednoznaczny ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Poszczególne gałęzie 
prawa posługują się tym określeniem w różnych znaczeniach. Ich doktryna nie daje ja-
snych wskazówek do interpretacji art. 45 ust. 1 konstytucji”19. Ponadto Sąd Najwyższy 
stwierdza, że: „współcześnie, począwszy od początku lat dziewięćdziesiątych, w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego dominuje koncepcja «sprawy» oparta na idei tzw. roszczenia 
procesowego, co oznacza, że o dopuszczalności drogi sądowej nie decyduje obiektywne 
istnienie prawa podmiotowego, lecz jedynie twierdzenie strony o jego istnieniu”20. Brak 
jednomyślności w tej kwestii powoduje, że nadal powstaje wiele wątpliwości co do za-
kresu sytuacji, które można określić mianem sprawy.

2.2. Pojęcie „sprawy” na gruncie Konstytucji RP
Większość przedstawicieli doktryny wskazuje, że prawo do sądu należy rozumieć 

szeroko21. Samo pojęcie sprawy ma zakres znaczeniowy znacznie szerszy niż w ujęciu 
ustaw istotnych dla poszczególnych gałęzi prawa22. Brak jest w tym zakresie ograniczeń 
przedmiotowych23. Ponadto nie jest istotne, która gałąź prawa reguluje konkretny stan 
faktyczny, a także to, czy prawo podmiotowe, które chce ochronić jednostkę, ma podsta-
wę w normach prawnych24. Dla realizacji prawa do sądu istotna będzie wola podmiotu, 
który domaga się ochrony sądowej. Dodatkowo, jak zauważa Sąd Najwyższy, „pojęcie 
«sprawa», interpretowane przy uwzględnieniu treści art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, oznacza sprawę w zakresie głównego przedmiotu postępowania, a także 

 17 B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 1049.
 18 P. Grzegorczyk, K. Weitz, op. cit., s. 1106.
 19 Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50. Zob. też wyrok TK z dnia 
30 października 2012 r., SK 20/11, OTK-A 2012, Nr 9, poz. 110.
 20 Postanowienie SN z dnia 19 grudnia 2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 31.
 21 Zob. A. Wróbel, Prawo do sądu – tezy referatu, [w:] Rzecznik Praw Obywatelskich, Konferencja 
Naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999, s. 207 i n.
 22 W szczególności chodzi o rozumienie sprawy na gruncie proceduralnego prawa cywilnego, karnego 
i administracyjnego.
 23 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 287.
 24 Zob. Postanowienie SN z dnia 19 grudnia 2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 31.
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kwestii incydentalnej, która związana jest z możliwą ingerencją w sferę podstawowych 
praw zagwarantowanych przepisami Konstytucji”25.

Podkreślania wymaga, że zarówno judykatura, jak i doktryna wskazują, że poję-
cie „sprawy” na gruncie Konstytucji RP ma charakter autonomiczny. Trybunał Konsty-
tucyjny stwierdza, że: „podstawowe znaczenie dla określenia zakresu i pojemności 
prawa do sądu ma pojęcie «sprawy», której rozpatrzenia przez sąd może żądać upraw-
niony podmiot. W ujęciu konstytucyjnym pojęciu temu (nie definiowanemu w przepisach 
konstytucyjnych oraz niejednoznacznie rozumianemu w doktrynie i w orzecznictwie) 
należy przypisać − przynajmniej w pewnej mierze − znaczenie autonomiczne. Przed-
miotowy zakres prawa do sądu musi być określany nie poprzez odwołanie się do pojęcia 
sprawy funkcjonującego na gruncie poszczególnych gałęzi prawa, ale przez odniesienie 
do podstawowej funkcji sądów, którą jest, stosownie do art. 175 ust. 1 Konstytucji, spra-
wowanie wymiaru sprawiedliwości”26. Ponadto Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że 
o ile nie budzi wątpliwości, że jako „sprawę” w świetle art. 45 ust. 1 Konstytucji RP 
kwalifikuje się spory prawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, które wynika-
ją ze stosunków cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, a także orzekanie o za-
rzutach karnych, o tyle należy pamiętać, że nie jest to katalog zamknięty. Bowiem 
istotą sporu jest rozstrzyganie o prawach podmiotu. Tym samym katalog należy rozsze-
rzyć o wszelkie inne prawa, które wynikają z całego systemu obowiązującego prawa27. 
Ponadto Trybunał Konstytucyjny podkreślał, że pomimo iż ustrojodawca zdefiniował 
„sprawy”, to zakresu tego pojęcia nie można konstruować wyłącznie w odniesieniu do 
jego ustawowego znaczenia, ponieważ nie jest ono dostateczne do określenia „sprawy” 
na gruncie Konstytucji RP28. Trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy ustrojodawca posłu-
guje się pojęciem, które jest wykorzystywane również przez ustawodawcę zwykłego, nie 
może być ono podstawą do interpretowania pojęć konstytucyjnych w odpowiedni sposób 
jednie do wskazanych dziedzin prawa29. Postanowienia Konstytucji RP, „której normy 
stanowią fundament całego systemu prawa w państwie, są powiązane, w mniejszym lub 
większym stopniu, ze wszystkimi dziedzinami prawa i nie można tu mówić o więzach 
z niektórymi z niektórymi z nich”30. Podobnie w tej kwestii wypowiada się Sąd Najwyż-
szy, który podnosi, że: „pojęcie «sprawy» w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji ma 
charakter autonomiczny i obejmuje również sprawy, które nie są sprawami cywilnymi, 
sądowoadministracyjnymi lub karnymi; sprawy te rozpoznaje sąd powszechny w postę-
powaniu cywilnym”31. Podobne głosy odnośnie do rozumienia pojęcia „sprawy” 

 25 Uchwała SN z dnia 28 marca 2012 r., I KZP 26/11, OSNKW 2012, Nr 4, poz. 36.
 26 Wyrok TK z dnia 14 marca 2005 r., K 35/04, OTK-A 2005, Nr 3, poz. 23.
 27 Ibidem; zob. też postanowienie TK z dnia 14 kwietnia 2004 r., SK 32/01, OTK-A 2004, Nr 4, 
poz. 35.
 28 Wyrok TK z dnia 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK 2000, Nr 4, poz. 109.
 29 P. Kapusta, Pojęcie „praca” i „zatrudnienie” w Konstytucji RP, [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Mi-
chalska (red.), Aktualne problemy konstytucji, Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profe-
sora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017, s. 347.
 30 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 7.
 31 Postanowienie SN z dnia 19 grudnia 2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005, Nr 2, poz. 31.



509

„Sprawa” – pojęcie definiowane w oparciu o art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

pojawiają się wśród przedstawicieli doktryny − chociażby P. Sarneckiego32, A. Wróbla33 
czy też Z. Czeszejko-Sochackiego34.

Ponadto Z. Czeszejko-Sochacki zauważa, że regulację art. 45 ust. 1 Konstytucji 
RP można rozszerzyć też na takie przypadki, w których nie wystąpiło jeszcze narusze-
nie prawa jednostki, a podmiot poszukuje dopiero drogi sądowej do ustalenia swojej 
sytuacji prawnej35. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie podkreśla z kolei, 
że „z art. 45 ust. 1 Konstytucji […], wynika jednoznacznie wola ustrojodawcy, aby pra-
wem do sądu objąć możliwie najszerszy zakres spraw, z zasady demokratycznego państwa 
prawnego zaś płynie dyrektywa interpretacyjna zakazująca zawężającej wykładni prawa 
do sądu. Konstytucja wprowadza domniemanie drogi sądowej, wobec czego wszelkie 
ograniczenia sądowej ochrony interesów jednostki wynikać muszą z przepisów ustawy 
zasadniczej”36.

Mimo że zakres przedmiotowy prawa do sądu rozumiany winien być jak najszerzej, 
to Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak, że: „termin «sprawa» nie obejmuje nato-
miast sporów, w które nie jest uwikłany chociażby jeden podmiot prawa prywatnego. 
Dotyczy to w szczególności sporów wewnątrz aparatu państwowego, a więc m. in. spraw 
ze stosunków nadrzędności i podporządkowania między organami państwowymi oraz 
spraw podległości służbowej pomiędzy przełożonymi i podwładnymi w organach pań-
stwowych, choć tylko w takim zakresie, w jakim sprawa podległości służbowej należy 
do sfery wewnętrznej administracji publicznej”37. Takie stanowisko odnoszące się do 
wyłączenia pewnego kręgu spraw z zakresu przedmiotowego prawa do sądu jest konse-
kwentnie powtarzane w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego38.

3. Zakończenie

Podstawowe prawa i wolności, a także gwarancje ich przestrzegania nie funkcjo-
nowałyby skutecznie, jeżeli nie byłoby odpowiednich środków zapewniających ich 
ochronę. Jednym z podstawowych środków ochrony praw i wolności jest prawo do sądu, 
które jest fundamentem demokratycznego państwa prawnego39. Powszechnie przyjmuje 
się, że sąd jest najlepszym gwarantem respektowania praw i wolności człowieka. Wyni-
ka to przede wszystkim z pozycji ustrojowej sądów i ich relacji w stosunku do innych 
organów państwa40.

 32 Zob. P. Sarnecki, op. cit., s. 233 i n.
 33 Zob. A. Wróbel, op. cit., s. 213.
 34 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP, Państwo i Prawo 1997, z. 11-12, 
s. 95.
 35 Ibidem.
 36 Wyrok TK z dnia 8 listopada 2001 r., P 6/01, OTK 2001, Nr 8, poz. 248.
 37 Wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., K 21/11, OTK-A 2012, Nr 10, poz. 119.
 38 Por. wyrok TK z dnia 18 maja 2004 r., SK 38/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 45; wyrok TK z dnia 
30 października 2012 r., SK 20/11, OTK-A 2012, Nr 9, poz. 110.
 39 Z. Czeszejko-Sochacki, Konstytucyjna zasada prawa do sądu, Państwo i prawo 1997, z. 10, s. 14.
 40 P. Hofmański, Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:] 
L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona sądowa, Warszawa 1997, s. 201.
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Prawo do sądu należy rozumieć w szczególny sposób, ponieważ jest ono prawem 
wtórnym w stosunku do pozostałych praw i wolności, których to ochronie właśnie służy. 
Potrzeba uruchomienia prawa do sądu powstaje wówczas, gdy nie ma możliwości korzy-
stania z praw i wolności. Pamiętać należy, że prawo do sądu przysługuje nie tylko 
w przypadku, jeżeli naruszenia prawa lub wolności jednostki dopuścił się organ władzy 
publicznej, ale także w przypadkach, gdy prawo jednostki zostało naruszone działaniem 
innego podmiotu, który podlega władztwu państwowemu41.

Podkreślenia wymaga także, że regulacja prawa do sądu w Konstytucji RP nie 
ogranicza się jedynie do art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Ustrojodawca bowiem w jej art. 77 
ust. 2 wprowadza zakaz ustawowego zamknięcia drogi sądowej dochodzenia naruszonych 
praw i wolności, ponadto art. 233 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje ochronę prawa do 
sądu w czasie stanu wojennego i wyjątkowego. Ponadto Trybunał Konstytucyjny konse-
kwentnie podkreśla, że: „linia orzecznicza Trybunału w sprawach dotyczących prawa 
do sądu jest jednolita i trwała. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji daje wyraz woli ustrojo-
dawcy, aby prawem do sądu objąć możliwie szeroki zakres spraw, a zasada demokra-
tycznego państwa prawnego uzasadnia dyrektywę interpretacyjną zakazującą zawęża-
jącej wykładni prawa do sądu”42.

 41 Ibidem.
 42 Wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., K 21/11, OTK-A 2012, Nr 10, poz. 119.
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Pytania prejudycjalne do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

w związku z potrzebą wykładni  
przepisów prawnospadkowych 

1. Funkcjonowanie w Unii Europejskiej ma istotne znaczenie w obszarze zapew-
nienia przez państwo jednolitości prawa nie tylko w oparciu o krajowy porządek prawny, 
ale także na tle obowiązywania prawa unijnego, co stanowi nie lada wyzwanie. Wielo-
krotnie przebywając przy różnych okazjach we Wrocławiu, ale także spotykając się 
choćby w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą czy Nałęczowie, rozmawialiśmy z Wojtkiem 
o różnych tego aspektach. Zastanawialiśmy się czy idea jednolitego prawa w Europie jest 
w ogóle możliwa. Czy jest to ten obszar, gdzie następować będzie dalsza harmonizacja, 
czy też istotną wartością państw europejskich jest odrębność ich prawodawstw. Wnioski 
były różne, nie zawsze pokrywały się z poprzednimi. Niewątpliwie był to obszar, który 
w naszych wspólnych poglądach, jeżeli dziś możemy tak w ogóle powiedzieć, a raczej 
pochwalić się, że takie mieliśmy, ciągle ewoluował. Rozważaliśmy, czy to jest już taki 
europejski zwyczaj, by dążyć do jednolitego prawa czy też obowiązujące prawo, a może 
przemijająca moda. Wówczas nasz wspólny Kolega podkreślał, że „zwyczaj należy od-
różnić od prawa, wszak to taki zespół pozapaństwowych norm postępowania postrzega-
nych przez odpowiednio duży krąg podmiotów, u których wytworzyło się przekonanie, 
że jest to prawo”, a przechodząc do sedna, często mawiał, iż „jest to moda, w dodatku 
czysto akademicka, niemniej problem będzie narastał i raczej nie będzie już lepiej”, 
a w związku z tym mieliśmy zobaczyć, że „konieczne będzie jakieś rozwiązanie”. Nie 
zawsze spotykało się to z naszym zrozumieniem. Wielokrotnie poszukiwaliśmy „dowo-
dów przeciwnych”.

Jednym z obszarów, które zdawały się potwierdzać konieczność odrębności prawa 
krajowego miało być prawo spadkowe. Do niedawna była to bowiem dziedzina, której 
harmonizacja w Europie w zasadzie nie dotyczyła − co więcej – uważano, że leży poza 
kompetencjami Unii Europejskiej. W ostatnich latach to się jednak zmieniło, trochę 
w związku ze zmieniającymi się zwyczajami, w części przez modę, i nieco przez prawo. 
Europejczycy zaczęli bowiem na szeroką skalę emigrować, nabywać rozmaite dobra 
zagranicą, co w wypadku ich śmierci rodziło określone problemy związane zwłaszcza 
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z niejednolitymi rozwiązaniami krajowymi w tym obszarze. Inne reguły dotyczące 
wskazania prawa właściwego dla dziedziczenia, inne przepisy prawa materialnego, w tym 
inny krąg spadkobierców i inne zasady ochrony osób bliskich spadkodawcy powodowa-
ły rozmaite trudności. Zostało to dostrzeżone na poziomie instytucjonalnym Unii Euro-
pejskiej, gdzie nagle prawo spadkowe stało się jednym z elementów przeobrażeń euro-
pejskiego prawa prywatnego w duchu harmonizacyjnym. W ten sposób „dowody 
przeciwne” potwierdziły regułę. Dzisiaj proces ten nadal postępuje. W ostatnim zaś 
czasie, z związku z wejściem w życie i rozpoczęciem stosowania rozporządzenia nr 650/2012 
z dnia 4 lipca 2012 r. Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania doku-
mentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europej-
skiego poświadczenia spadkowego1, duch harmonizacji zyskał nowe oblicze. Dla zapew-
nienia jednolitej wykładni tego aktu we wszystkich państwach związanych 
rozporządzeniem sądy krajowe rozpoczęły proces wyjaśniania wątpliwości, jakie poja-
wiają się i w tej mierze. Rozbieżność orzecznictwa krajowego także i tu nie pozwala na 
osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów. Mimo niewielkiej popularności związanej 
z wykorzystaniem instrumentów prawnospadkowych przez społeczeństwo europejskie 
w praktyce, realia stosowania przepisów z tej dziedziny w skali ponadkrajowej zdają się 
zachęcać do dalszego ujednolicania prawa. Jedynym instrumentem, jaki może temu 
służyć na obecnym etapie rozwoju prawa europejskiego i pozwolić na ujednolicenie 
wykładni jest – jak się wydaje − pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości 
UE, co w sprawach spadkowych stanowi istotne novum. Stąd w niniejszej wypowiedzi 
skoncentrujemy się na praktyce stosowania pytań prejudycjalnych przez sądy w sprawach 
dotyczących spadku, zwłaszcza że – jak można sądzić – rodzi się w tym zakresie nowy 
europejski zwyczaj, z pewnością także i nowe prawo, a być może także i moda. Czy 
instrument ten może rozwiązać problemy niejednolitego prawa spadkowego państw 
europejskich?

2. Nasze rozważania rozpocząć wypada od przypomnienia, że instytucja pytania 
prejudycjalnego określona została w treści art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej2 (dawny art. 234 TWE). Przepis ten mówi, że Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest uprawniony do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni 
traktatów lub o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy bądź 
jednostki organizacyjne Unii3. Istota tego instrumentu opiera się na zasadzie współpra-
cy pomiędzy sądami krajowymi i sądowymi organami unijnymi w dążeniu do zapew-
nienia poszanowania prawa w interpretacji oraz stosowaniu prawa unijnego. Prowadzi 
to do wniosku, iż regulacja ta sprowadza pytania prejudycjalne do jednego z zasadniczych 
instrumentów zapewnienia jednolitości stosowania prawa unijnego przez sądy krajowe 

 1 Dz. Urz. UE L 201/107 z 27.07.2012 r.
 2 Dz. Urz. UE C 326/47 z 26.10. 2012 r. (TFUE).
 3 K. Wojtyczek, Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodo-
wym, [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji euro-
pejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009, s. 430-431.
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wszystkich państw członkowskich4. Tym samym praktyka przyznaje im funkcję łączni-
ka w utrzymaniu niezależności narodowych sądów z jednej strony, przy jednoczesnym 
zapobieżeniu utrzymania w mocy orzeczenia sprzecznego z duchem prawa unijnego 
w kraju członkowskim, z drugiej5.

Podmiotem uprawnionym do zadawania pytań prejudycjalnych są sądy państw 
członkowskich, a nie strony postępowania przed takimi sądami. Uprawnienie to nie może 
doznawać żadnych ograniczeń w drodze regulacji prawa krajowego6 i należy do suwe-
rennych decyzji sądu7. Przedmiotem pytania wstępnego może być kwestia obowiązywa-
nia i wykładni prawa pierwotnego, a także pochodnego8. W przypadku, gdy w sprawie 
głównej rozstrzyganej przed sądem krajowym powstanie zagadnienie związane z po-
wyższymi kwestiami, sąd ten uznając, iż decyzja w przedmiotowym obszarze jest nie-
zbędna do wyrokowania, jest władny wystąpić z wnioskiem do Trybunału o rozpatrzenie 
pytania. Trybunał natomiast jest, co do zasady, zobowiązany udzielić odpowiedzi na nie9.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wystosowanie zapytania przez sąd krajo-
wy. Powinno być zawarte w formie pisemnej i skierowane do Sekretarza Trybunału 
Sprawiedliwości. W dalszej kolejności po zleceniu przetłumaczenia tekstu (memoriałów, 
wniosków, argumentów, uwag wraz z odpowiedziami na nie, jeśli takie wystosowano, 
wszelkich akt i dokumentów składających się na dowody w sprawie lub ich uwierzytel-
nionych odpisów i samego pytania) na języki Unii, przekazuje on stronom w postępo-
waniu, w związku z którym pytanie zostało wystosowane, państwom członkowskim 
oraz instytucjom Unii (Komisji, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej 
i Europejskiemu Bankowi Centralnemu, jeśli wydały one akt, o którego wykładnię 
wnioskowano), Sędziemu Sprawozdawcy i Rzecznikowi Generalnemu zawiadomienie 
(odesłanie) o wniesieniu pytania prejudycjalnego, jak również umieszcza w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej obwieszczenie o wniesieniu pytania prejudycjalnego10.

Istotnym etapem rozpoznawania sprawy przed Trybunałem jest opinia Rzecznika 
Generalnego. Jego zadaniem jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej 
bezstronności i niezależności, uzasadnionych opinii w sprawach, które zgodnie ze Sta-
tutem Trybunału Sprawiedliwości, wymagają jego zaangażowania. Rzecznik sporządza 
opinię w przedmiocie sposobu rozstrzygnięcia sprawy, jaka wpłynęła do Trybunału. 
Opinie rzeczników nie są wiążące dla sędziów Trybunału ani dla sądów krajowych, 

 4 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1981 r. w sprawie 244/80 P. Foglia przeciwko 
M. Novello, ECLI:EU:C:1981:302.
 5 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1977 r. w sprawie 107/76 Hoffman La Roche 
przeciwko Centrafarm, ECLI:EU:C:1977:89.
 6 W. Postulski, Jednolite i efektywne stosowanie prawa wspólnotowego przed sądami państw człon-
kowskich, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 6, s. 35.
 7 Zob. A. Wentkowska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości i sądy krajowe. Doktryna i praktyka 
w stosowaniu prawa wspólnotowego, Sosnowiec 2005, s. 223.
 8 Zob.	D. W. K. Anderson, Reference to the European Court, London 1995, s. 115; A. Knade-Pla-
skacz, Pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach czysto wewnętrz-
nych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 1, s. 29.
 9 Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie C-235/02 Postępo-
wanie karne przeciwko Marco Antonio Saetti i Andrea Frediani, ECLI:EU:C:2004:26.
 10 Por. art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości UE, http://curia.europa.eu/ [dostęp 06.02.2018].

http://curia.europa.eu/
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niemniej często treść wyroku pokrywa się z treścią opinii. Finalnym etapem postępo-
wania jest zaś wydanie wyroku w sprawie, gdzie Trybunał ustosunkowuje się do pytań 
zadanych przez sąd krajowy. Wyrok taki staje się prawomocny z chwilą ogłoszenia. Na 
jego podstawie sąd krajowy winien rozstrzygnąć spór przy uwzględnieniu sentencji 
wyroku prejudycjalnego.

3.	Z kolei rozporządzenie nr 650/2012, zwane unijnym rozporządzeniem spadko-
wym, to akt prawny, który ma kompleksowo regulować sprawy międzynarodowego 
prawa spadkowego Unii Europejskiej. Akt ten stosuje się do dziedziczenia po osobach 
zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r. (art. 83 ust. 1). Jego głównym zadaniem 
jest usunięcie przeszkód w swobodnym przepływie osób, które dotychczas napotykały 
trudności w wykonywaniu przysługujących im praw w zakresie spraw spadkowych 
mających skutki transgraniczne. Rozporządzenie w związku z tym obejmuje wszystkie 
cywilnoprawne aspekty transgranicznego dziedziczenia majątku po osobie zmarłej i – 
jako akt prawny powszechnie obowiązujący – zrewolucjonizowało na terenie Unii Eu-
ropejskiej międzynarodowe prawo spadkowe11. Obecnie to właśnie ten akt określa zasa-
dy dotyczące jurysdykcji w sprawach spadkowych o wymiarze międzynarodowym, 
a zatem wskazuje, których państw członkowskich sądy są właściwe w danej sprawie 
spadkowej, jak również precyzuje, jakie materialne prawo krajowe znajdzie zastosowa-
nie do rozstrzygnięcia takiej sprawy12. Wykorzystane w rozporządzeniu łączniki, zwłasz-
cza zaś łącznik miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, to nowość w tym obszarze, 
zrywająca z dotychczasową tradycją niektórych państw Europejskich, w tym Polski13. 
Przed wejściem rozporządzenia w życie w państwach nim związanych zastosowanie 
znajdowały krajowe regulacje dotyczące prawa prywatnego międzynarodowego, które 
– z oczywistych względów – nie były jednolite. Ustalenie jakiemu prawu (prawu które-
go kraju) dana sprawa spadkowa podlega oraz który organ winien rozstrzygnąć spór jej 
dotyczący, nie zawsze było zadaniem łatwym. Ten praktyczny problem stawał się coraz 
większym wyzwaniem, tak dla organów stosujących prawo, jak i dla doktryny. Jako zaś, 
że na terenie Unii Europejskiej ponad pół miliona spraw rocznie to sprawy dziedziczenia 
transgranicznego, a w niektórych krajach rezydenci z państw obcych stanowią znaczną 
część populacji14, dostrzeżono m.in., iż regulacje prawa spadkowego mogą w tym kon-
tekście być przedmiotem wielu wątpliwości15. Skoro Unia Europejska postawiła sobie za 
cel utrzymanie i rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w któ-
rej zapewniony jest swobodny przepływ osób (art. 3 ust. 2 TUE), to w celu prawidłowe-
go funkcjonowania takiej przestrzeni konieczne było przyjęcie środków w obszarze 

 11 P. Lagarde, Présentation du règlement sur les successions, [w:] G. Khairallah, M. Revillard (red.), 
Droit Européen des successions internationals. Le règlement du 4 juliet 2012, Paris 2013, s. 5 i n.
 12 J. Fitchen, „Recognition”, acceptance and enforcement of authentic instruments in the succession 
regulation, „Journal of Private International Law” 2012, nr 2, s. 323 i n.
 13 A. Machnikowska, M. Załucki, [w:] M. Załucki (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe 
Nr 650/2012. Komentarz, Warszawa 2015, s. 2 i n.
 14 Zob. Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej z 26.07.2012 r. (IP/12/851).
 15 R. Frimston, Brussels IV? Conflicts of the laws of succession in the European Union: perspectives 
for harmonization, „Private Client Business” 2004, s. 351-355.
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prawa prywatnego mających skutki transgraniczne. Było to niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania wspólnego rynku i stało się podstawą uzasadnienia dla wprowadzenia 
do prawa Unii Europejskiej aktu prawnego porządkującego te zagadnienia.

Dzisiaj, po niespełna trzech latach stosowania nowych przepisów prawnospadko-
wych już wiadomo, że rozporządzenie nie rozwiązało wszystkich problemów tego ob-
szaru. Co więcej, można śmiało wysnuć tezę, że rozporządzenie spowodowało nowe 
problemy. Chęć pogodzenia przez ustawodawcę unijnego rozbieżności krajowego prawa 
spadkowego jest przyczyną nowych, nieistniejących dotąd wątpliwości. Próby ich roz-
strzygnięcia zostały już podjęte. Instrumentem, który posłużył temu celowi było właśnie 
pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zauważyć jed-
nak trzeba, że praktyka stosowania pytań prejudycjalnych na tle rozporządzenia nr 650/2012 
dopiero się rodzi. Do dzisiaj bowiem zadano jedynie kilka pytań w tym obszarze. Każde 
z nich ma jednak istotne znaczenie dla stosowania przepisów tego aktu. Jak można sądzić, 
pytania te zapoczątkowały postępowanie, które w związku z licznymi wątpliwościami 
w praktyce stosowania przepisów rozporządzenia, stanie się pewnym zwyczajem sądów 
rozstrzygających sprawy spadkowe w UE. W przeciwnym razie harmonijne stosowanie 
nowego aktu prawnego we wszystkich państwach nim związanych będzie zakłócone, 
jeżeli w ogóle możliwe.

4. Prezentując rodzącą się praktykę, wskazać trzeba, że pierwszym pytaniem 
prejudycjalnym zadanym na tle stosowania przepisów rozporządzenia było pytanie za-
dane przez polski Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd ten zwrócił się do 
Trybunału postanowieniem z dnia 8 marca 2016 r. Problem, którego dotyczyła rozpozna-
wana przed nim sprawa to kwestia tego, czy jeden z rodzajów zapisu (zapis windykacyj-
ny – legatum per vindicationem) o skutkach rzeczowych w jednym państwie jest sku-
teczny w sytuacji, w której dotyczy on nieruchomości położonej w innym państwie, 
którego prawo nie zna instytucji zapisu wywierającego bezpośredni skutek rzeczowy 
(sprawa C-218/16 Aleksandra Kubicka)16. W sprawie, w której obywatelka polska zgło-
siła się do notariusza w Słubicach z chęcią sporządzenia testamentu zawierającego zapis 
windykacyjny dotyczący domu położonego w Niemczech, notariusz odmówił sporzą-
dzenia takiego testamentu z uwagi na fakt, iż w jego ocenie taka czynność byłaby 
sprzeczna z niemieckim prawem, które nie zna zapisu o skutkach rzeczowych. Sąd, 
rozpoznając zażalenie na odmowę sporządzenia aktu notarialnego testamentu, postano-
wił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem „Czy art. 1 ust. 2 lit. k) i l) lub 
art. 31 rozporządzenia [nr 650/2012] należy interpretować w ten sposób, że dopuszczają 
one odmowę uznania skutków rzeczowych przewidywanego przez statut spadkowy za-
pisu windykacyjnego (legatum per vindicationem), jeśli zapis ten dotyczy prawa własno-
ści nieruchomości położonej w państwie członkowskim, którego prawo nie zna instytu-
cji zapisu wywierającego bezpośredni skutek rzeczowy?”. W dniu 17 maja 2017 r. 
pojawiła się opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości, w której zareko-
mendowano udzielenie odpowiedzi prejudycjalnej, zgodnie z którą nie dopuszcza się 

 16 Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2016 r., V Cz 644/15, 
niepubl.
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odmowy uznania skutków rzeczowych przewidywanego przez statut spadkowy zapisu 
windykacyjnego (legatum per vindicationem), jeśli zapis ten dotyczy prawa własności 
nieruchomości położonej w państwie członkowskim, którego prawo nie zna instytucji 
zapisu wywierającego bezpośredni skutek rzeczowy, tzn. gdzie po śmierci zapisodawcy 
nie powoduje automatycznego transferu przedmiotu zapisu do majątku zapisobiercy. 
Jednym z głównych argumentów, wedle którego zarekomendowano przyjęcie takiego 
stanowiska, było zaś wskazanie, że rozporządzenie jest odpowiedzią na potrzebę zapew-
nienia zgodności norm kolizyjnych oraz jurysdykcyjnych, która jest szczególnie wyraź-
na w sprawach spadkowych ze względu na różnorodność kwestii wymagających rozwią-
zania, będących powodem wysokiego stopnia skomplikowania takich spraw, 
a konkretnym głównym celem rozporządzenia nr 650/2012 jest cel wyrażony w pream-
bule rozporządzenia, która wyjaśnia, że „w europejskiej przestrzeni sprawiedliwości 
obywatele muszą być w stanie uregulować zawczasu swoje sprawy spadkowe” oraz, iż 
„należy ułatwić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego poprzez usuwanie 
przeszkód w swobodnym przepływie osób, które napotykają obecnie trudności w wy-
konywaniu przysługujących im praw w zakresie spraw spadkowych mających skutki 
transgraniczne”17. Zasadniczo Trybunał Sprawiedliwości podzielił te zapatrywania. 
W ocenie Trybunału art. 1 ust. 2 lit. k) rozporządzenia nr 650/2012 należy interpretować 
w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie odmowie uznania w państwie członkowskim, 
którego system prawny nie zna instytucji zapisu windykacyjnego, skutków rzeczowych 
takiego zapisu z chwilą otwarcia spadku zgodnie z wybranym przez spadkodawcę prawem 
właściwym dla dziedziczenia. Prawo przenoszone za pośrednictwem zapisu windyka-
cyjnego jest prawem własności, znanym prawu niemieckiemu, nie ma podstawy dla 
dokonywania dostosowania w rozumieniu art. 31 rozporządzenia nr 650/2012. Dlatego 
według Trybunału „art. 1 ust. 2 lit. k) i l) oraz art. 31 rozporządzenia nr 650/2012 należy 
interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie odmowie uznania przez organ 
państwa członkowskiego skutków rzeczowych zapisu windykacyjnego znanego prawu 
właściwemu dla dziedziczenia wybranemu przez spadkobiercę zgodnie z art. 22 ust. 1 
owego rozporządzenia, gdy odmowa ta następuje w oparciu o uzasadnienie, w myśl 
którego zapis ten dotyczy prawa własności nieruchomości położonej w tym państwie 
członkowskim, którego ustawodawstwo nie zna instytucji zapisu wywierającego bezpo-
średni skutek rzeczowy z chwilą otwarcia spadku”18.

Inny problem praktycznego stosowania przepisów rozporządzenia, gdzie sąd 
krajowy zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym widać w sprawie, w której niemiecki 
Kammergericht w Berlinie powziął wątpliwość w zakresie stosowania w europejskim 
prawie spadkowym charakterystycznej dla prawa niemieckiego instytucji zwiększenia 
udziału małżonka w spadku w ramach uproszczonego wyrównania dorobków w mał-
żeństwie ustałym na skutek śmierci spadkodawcy (sprawa C-558/16 Mahnkopf )19. W py-
taniu prejudycjalnym chodzi o precyzyjne wyznaczenie zakresu zastosowania przepisów 

 17 ECLI:EU:C:2017:387.
 18 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2017 r. w sprawie C-218/16 Aleksandra 
Kubicka, ECLI:EU:C:2017:755.
 19 Dz. Urz. UE C 30 z 30.01.2017 r., s. 20.
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rozporządzenia w kontekście stosowania przepisów prawa krajowego, które regulują 
sytuację dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. Pojawiła się bowiem właśnie wątpli-
wość, czy zastosowanie przepisów prawa krajowego na mocy rozporządzenia spadko-
wego oznacza m.in. stosowanie takich przepisów prawa krajowego, które regulują sto-
sunki majątkowe po śmierci jednego z małżonków poprzez podwyższenie ustawowego 
udziału przypadającego małżonkowi pozostałemu przy życiu. Przypomnieć w tym 
kontekście trzeba, że niemieckie prawo przewiduje unikatową w skali europejskiej re-
gulację, wedle której sytuacja małżonka, którego małżeństwo ustało w wyniku śmierci 
drugiego z małżonków jest uprzywilejowana. Związane jest to z podstawowym w prawie 
niemieckim małżeńskim ustawowym ustrojem majątkowym określanym jako Zugewin-
ngemeinschaft, czyli rozdzielnością majątkową z wyrównaniem przyrostu wartości 
majątków. Sens tego ustroju sprowadza się do obowiązku wyrównania przyrostu warto-
ści majątków obu małżonków po ustaniu małżeństwa. W wypadku zaś śmierci jednego 
z małżonków, zgodnie z ust. 1 § 1371 BGB, wyrównanie przyrostu następuje w ten 
sposób, że ustawowy udział w spadku pozostającego przy życiu małżonka podwyższa 
się o 1/4. Na tym tle zrodziła się w związku z tym wątpliwość, czy przepisy unijnego 
rozporządzenia spadkowego należy stosować również do przepisów prawa krajowego, 
takich jak wspomniana powyżej norma BGB. Skutkiem zastosowania w danym wypad-
ku niemieckiego prawa krajowego byłby m.in. obowiązek zwiększenia udziału spadko-
wego zmarłego małżonka spadkodawcy nawet wówczas, gdyby dziedziczenie nie doty-
czyło obywateli niemieckich, ale akurat prawo niemieckie okazałoby się prawem 
właściwym dla danej sprawy spadkowej. Mogłoby to zaś oznaczać w niektórych przy-
padkach dążenie do wskazania przez niektórych prawa tego kraju, które w ich ocenie 
byłoby prawem dla nich korzystniejszym, przyznającym większe uprawnienia prawno-
spadkowe20.

W stanie faktycznym sprawy obywatel niemiecki zmarł, pozostawiając po sobie 
wdowę oraz syna. Do dnia śmierci spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim 
z uczestniczką postępowania. Pomiędzy małżonkami istniał ustawowy ustrój rozdziel-
ności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Małżonkowie w chwili zawierania związ-
ku małżeńskiego posiadali obywatelstwo niemieckie i zamieszkiwali w Niemczech. 
Małżonkowie nie zawierali majątkowej umowy małżeńskiej. Spadkodawca nie dokony-
wał żadnych rozrządzeń na wypadek swojej śmierci. Majątek spadkodawcy znajdował 
się na terytorium Niemiec z wyjątkiem udziału wynoszącego ½ części w prawie własno-
ści nieruchomości położonej w Szwecji. Na wniosek małżonki zmarłego sąd spadku 
w dniu 30 maja 2016 r. wydał krajowe poświadczenie dziedziczenia, zgodnie z którym 
ustawowymi spadkobiercami L. Mahnkopfa są uczestnicy postępowania, dziedziczący 
spadek w częściach równych. Następnie małżonka zmarłego wystąpiła z wnioskiem 
o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego. Poświadczenie miało posłużyć 
ujawnieniu przejścia prawa własności nieruchomości położonej w Szwecji na spadkobierców 

 20 Zob. M. Margoński, Ujawnienie w europejskim poświadczeniu spadkowym udziału w spadku naby-
tego tytułem wyrównania dorobków w małżeństwie spadkodawcy i spadkobiercy – glosa do postanowienia 
Kammergericht w Berlinie z dnia 25 października 2016 r., 6 W 80/16, „Problemy Współczesnego Prawa 
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2017, nr 15, passim.
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L. Mahnkopfa. Wniosek ten został jednak oddalony przez sąd krajowy, który uznał, że 
§ 1371 ust. 1 BGB odnosi się do kwestii dotyczących małżeńskiego ustroju majątkowego, 
nieobjętych zakresem zastosowania rozporządzenia nr 650/2012. Postanowienie to zo-
stało zaskarżone przez małżonkę zmarłego zażaleniem skierowanym do sądu odsyłają-
cego, Kammergericht Berlin. Sąd ten zadał zaś pytania prejudycjalne: „1) Czy art. 1 ust. 1 
rozporządzenia nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że jego zakres stosowa-
nia («dziedziczenie majątku po osobach zmarłych») odnosi się również do przepisów 
prawa krajowego, które, jak § 1371 ust. 1 BGB, regulują stosunki majątkowe po śmierci 
jednego z małżonków poprzez podwyższenie ustawowego udziału przypadającego mał-
żonkowi pozostałemu przy życiu? 2) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na 
pytanie pierwsze – czy art. 68 lit. l) i art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 650/2012 należy 
interpretować w ten sposób, że udział przypadający pozostającemu przy życiu małżon-
kowi, nawet jeśli jest to ułamek udziału powstały w wyniku podwyższenia na podstawie 
przepisów regulujących stosunki majątkowe, jak § 1371 ust. 1 BGB, może zostać ujęty 
w całości w europejskim poświadczeniu spadkowym? W przypadku udzielenia na po-
wyższe odpowiedzi co do zasady przeczącej – czy można jednak w drodze wyjątku 
udzielić odpowiedzi twierdzącej w odniesieniu do stanów faktycznych, w których: a) to 
poświadczenie jest wydawane w celu dochodzenia przez spadkobierców w konkretnym 
innym państwie członkowskim praw do znajdującego się tam majątku zmarłego oraz 
b) orzekanie w sprawach spadkowych (art. 4 i 21 rozporządzenia nr 650/2012) oraz – 
niezależnie od tego, jakie prawo kolizyjne zostanie zastosowane – w kwestiach związa-
nych z małżeńskim ustrojem majątkowym następuje według tego samego prawa krajo-
wego? 3) W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytania pierwsze i drugie, 
czy art. 68 lit. l) rozporządzenia nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że ten 
przypadający pozostającemu przy życiu małżonkowi udział podwyższony na podstawie 
przepisów regulujących stosunki majątkowe może – z uwagi na to podwyższenie – zostać 
w całości ujęty w europejskim poświadczeniu spadkowym wyłącznie dla celów infor-
macyjnych?”21.

13 grudnia 2017 r. opinię w tej sprawie wydał polski Rzecznik Generalny Trybu-
nału – Maciej Szpunar. W opinii Rzecznika przepis „art. 1 ust. 1 rozporządzenia w związ-
ku z jego art. 1 ust. 2 lit. d) należy interpretować w ten sposób, że zakres prawa właści-
wego dla spraw spadkowych obejmuje uregulowanie, które – tak jak § 1371 ust. 1 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – określa udział w spadku małżonka pozostającego przy 
życiu, nawet jeżeli jego zastosowanie jest uzależnione od istnienia określonego ustroju 
majątkowego, a udział małżonka w spadku zastępuje rozliczenie tego ustroju, lecz rów-
nocześnie wielkość tego udziału jest określona na całkowicie innych zasadach aniżeli te, 
które określają sposób rozliczenia takiego ustroju majątkowego za życia małżonków”22. 
Pogląd ten rozwiewa więc istniejące w tej mierze wątpliwości23. Stanowisko to podzielił 

 21 Postanowienie Kammergericht w Berlinie z dnia 25 października 2016 r., 6 W 80/16, „Zeitschrift für 
Erbrecht und Vermögensnachfolge” 2017, nr 4.
 22 ECLI:EU:C:2017:965.
 23 Por. A. Bonomi, P. Wautelet, Le droit européen des successions. Commentaire du règlement (UE) 
n° 650/2012, du 4 juillet 2012, Bruxelles 2016, s. 89; M. Margoński, Anmerkung zum Vorlagebeschluss des 
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też Trybunał, który w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. wskazał, że wykładni art. 1 ust. 1 
rozporządzenia spadkowego należy dokonywać w ten sposób, że przepis krajowy taki 
jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, który przewiduje w razie śmierci jednego 
z małżonków ryczałtowe wyrównanie dorobków przez powiększenie udziału spadkowe-
go małżonka pozostającego przy życiu, jest objęty zakresem stosowania tego rozporzą-
dzenia24. Wydaje się jednak, że to nie koniec spraw przed Trybunałem, których przed-
miotem jest rozgraniczenie statutu spadkowego od innych statutów.

Z kolei w trzeciej ze spraw, jaka w związku z pytaniem prejudycjalnym zawisła 
już przed Trybunałem, pojawiła się wątpliwość dotycząca nowego europejskiego instru-
mentu wprowadzonego przepisami unijnego rozporządzenia spadkowego – europejskie-
go poświadczenia dziedziczenia (sprawa C-20/17 Oberle)25. Przypomnieć w tym miejscu 
trzeba przy tym, że europejskie poświadczenie spadkowe jest uzupełnieniem istniejących 
sposobów udokumentowania nabycia spadku. Jednym z istotniejszych problemów, jaki 
się w związku z tym pojawia, jest kwestia uprzedniego bądź następczego wydania przez 
właściwy organ państwa członkowskiego dokumentu stwierdzającego nabycie praw do 
spadku w dotychczasowej formie. Zagadnienie to nie zostało w żaden sposób uregulo-
wane przepisami rozporządzenia, gdyż to wskazuje jedynie, iż poświadczenie nie zastępuje 
dokumentów wewnętrznych wykorzystywanych do podobnych celów w państwach 
członkowskich (art. 62 ust. 3 rozporządzenia). Tymczasem możliwe są tutaj kolizje 
poszczególnych dokumentów, choćby wówczas, gdy wydano już europejskie poświad-
czenie spadkowe, a następnie wydaje się dokument krajowy, jak też wtedy, gdy w obro-
cie funkcjonuje już dokument krajowy, a wydawane jest poświadczenie europejskie. Co 
do spadku położonego w kilku państwach możliwe jest zaś wydanie kilku dokumentów 
krajowych oraz poświadczenia europejskiego, a nawet kilku niezależnych poświadczeń 
europejskich.

Na takim tle niemiecki Kammergericht Berlin w dniu 18 stycznia 2017 r. zadał 
pytanie, „czy art. 4 rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że ustanawia on 
również wyłączną jurysdykcję krajową do wydawania w państwach członkowskich 
krajowych poświadczeń spadkowych, których europejskie poświadczenie spadkowe nie 
zastępuje, co ma skutkować tym, że odmienne postanowienia wprowadzane przez usta-
wodawców krajowych w odniesieniu do jurysdykcji krajowej do wydawania krajowych 
poświadczeń spadkowych – takie jak np. § 105 Gesetz über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG26) w Niem-
czech – są nieskuteczne ze względu na ich sprzeczność z mającym nadrzędny charakter 
prawem Unii”27. W istocie rzeczy w sprawie chodziło więc o to, czy jeżeli organ jednego 
z krajów członkowskich jest właściwy w danej sprawie spadkowej obywatela UE, to czy 

Kammergerichts an den EuGH vom 25. Oktober 2016, 6 W 80/16 in der Rs. C558/16, Mahnkopf, „Zeitschrift 
für Erbrecht und Vermögensnachfolge” 2017, nr 4, s. 212–213.
 24 Wyrok Trybunał Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2018 r. Mahnkopf, ECLI:EU:C:2018:138.
 25 Dz. Urz. UE C 112 z 10.04.2017 r., s. 19.
 26 Bundesgesetzblatt I z 2008 r., s. 2586 i n.
 27 Dz. Urz. UE C 112 z 10.04.2017 r., s. 19.
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organ z innego państwa może dokonać dokumentacji praw do spadku w zakresie mająt-
ku położonego na terytorium tego państwa.

W świetle powyższego wskazać trzeba, że § 105 wyżej wymienionej niemieckiej 
ustawy FamFG, regulującej postępowanie w sprawach rodzinnych i sprawach nieproce-
sowych, stanowi, że w postępowaniach uregulowanych w ustawie sądy niemieckie są 
właściwe, jeśli sąd niemiecki właściwy jest miejscowo. Właściwość miejscowa sądu 
niemieckiego w sprawie spadkowej miała zaś wynikać z brzmienia innego przepisu tej 
ustawy, § 343 FamFG, według którego sądem właściwym miejscowo w sprawie spadko-
wej jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. W razie braku miejsca 
zwykłego pobytu spadkodawcy w Niemczech w chwili śmierci, rozstrzygające jest ostat-
nie miejsce zwykłego pobytu na terenie Niemiec. Jeżeli zaś tego nie da się ustalić, to jeśli 
spadkodawca miał obywatelstwo niemieckie lub istnieje w Niemczech majątek spadkowy, 
właściwy jest zaś Sąd Rejonowy Schöneberg w Berlinie, który z ważnej przyczyny może 
przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi28. To stosunkowo szeroko pozwala więc 
na wskazanie właściwości na terenie Niemiec i nawiązuje do stanu prawnego przed wej-
ściem w życie rozporządzenia nr 650/2012, gdy łącznik obywatelstwa miał dla wskazania 
prawa właściwego dla spraw spadkowych szersze znaczenie.

W stanie faktycznym sprawy spadkodawca, zmarły 28 listopada 2015 r., był oby-
watelem francuskim mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu we Francji, pozostawił 
majątek spadkowy położony we Francji i w Niemczech. W dniu 8 marca 2016 r. wydane 
zostało we Francji poświadczenie dziedziczenia. Następnie w dniu 31 sierpnia 2016 r. 
wnioskodawca, będący jednym ze spadkobierców według dokumentu francuskiego, 
złożył w Sądzie Rejonowym Schöneberg w Berlinie wniosek o wydanie niemieckiego 
poświadczenia dziedziczenia o skutkach ograniczonych do niemieckiego obszaru praw-
nego, o treści tożsamej z poświadczeniem francuskim. Postanowieniem z dnia 17 listo-
pada 2016 r. Sąd Rejonowy Schöneberg uznał, zgodnie z art. 4 w zw. z art. 15 rozporzą-
dzenia nr 650/2012, że brak jest niemieckiej jurysdykcji w sprawie. Podkreślił przy tym 
sąd, że przepis niemieckiej ustawy (§ 105 FamFG) nie może uzasadniać niemieckiej 
jurysdykcji, gdyż byłoby to nie do pogodzenia z nadrzędną normą art. 4 rozporządzenia 
nr 650/2012. Wnioskodawca złożył zażalenie na to orzeczenie, skierowane do rozpozna-
nia w drugiej instancji przez Kammergericht w Berlinie, który postanowieniem z dnia 
10 stycznia 2017 r.29 przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej powyż-
sze pytanie30.

Na rozstrzygnięcie przyjdzie jeszcze poczekać. W tym kontekście wydaje się, iż 
dla jednolitości praktyki w państwach UE należałoby przyjąć, że przepis artykułu 4 
rozporządzenia spadkowego przyznaje państwu członkowskiemu ostatniego miejsca 
zwykłego pobytu spadkodawcy jurysdykcję wyłączną do przeprowadzenia całego 

 28 Zob. P. Mankowski, Glosa do postanowienia Kammergericht z 10.01.2017 r., 6 W 125/16, „Zeit-
schrift für das gesamte Familienrecht“, 2017, s. 566-568.
 29 Postanowienie dostępne w Internecie pod adresem: https://www.jurion.de/urteile/kg-berlin/2017-
01-10/6-w-125_16/ [dostęp 11.12.2017].
 30 Zob. D. Leipold, Glosa do postanowienia Kammergericht z 10.01.2017 r., 6 W 125/16, „Zeitschrift 
für Erbrecht und Vermögensnachfolge“ 2017, s. 216-218.

https://www.jurion.de/urteile/kg-berlin/2017-01-10/6-w-125_16/
https://www.jurion.de/urteile/kg-berlin/2017-01-10/6-w-125_16/
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postępowania spadkowego, a zatem także co do wydania dokumentu poświadczającego 
prawa do spadku31, uniemożliwiając tym samym dokumentowanie spadku w innym 
państwie członkowskim. Dokument poświadczający prawa do spadku wydany w państwie 
członkowskim z naruszeniem przepisu art. 4 rozporządzenia spadkowego należałoby 
wówczas traktować jako wydany wadliwie, co umożliwiałoby odmowę uznania jego 
skutków. Nie będzie to jednak dotyczyć poświadczenia europejskiego, gdyż rozporzą-
dzenie nie przewiduje możliwości odmowy uznania skutków wynikających z europej-
skiego poświadczenia spadkowego w innych państwach członkowskich. Jak można sądzić 
znajdzie tu ewentualnie zastosowanie procedura uchylająca, o której mowa w treści art. 71 
ust. 2 rozporządzenia. Wszystko to jest jednak materią na tyle złożoną, że dopuszczalne 
wydają się także i inne stanowiska, stąd na praktykę państw członkowskich i ostateczne 
rozstrzygnięcia, tak jak w sprawie C-20/17 (Vincent Pierre Oberle), trzeba będzie jeszcze 
poczekać. Niewątpliwie relacje pomiędzy dokumentami krajowymi a europejskim po-
świadczeniem spadkowym są niepewne i być może w przyszłości konieczna będzie 
kolejna interwencja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej32. We wskazanym tu 
kierunku zmierza zaś pogląd Rzecznika Generalnego Trybunału, którym ponownie na 
tle przepisów rozporządzenia był Maciej Szpunar. Według opinii z dnia 22 lutego 2018 r. 
artykuł 4 rozporządzenia spadkowego należy interpretować w ten sposób, że określa on 
jurysdykcję także w odniesieniu do postępowań prowadzonych przed organami sądowy-
mi państwa członkowskiego o wydanie krajowych poświadczeń spadkowych33.

Kolejne pytanie zadał sąd polski, ponownie Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielko-
polskim. Postanowieniem z dnia 10 października 2017 r. zwrócił się do Trybunału o wy-
jaśnienie czy art. 46 ust. 3 w zw. z art. 39 ust. 2 rozporządzenia spadkowego należy ro-
zumieć w ten sposób, że wydanie zaświadczenia dotyczącego orzeczenia w sprawie 
spadkowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia wykonawczego 
nr 1329/2014 ustanawiającego formularze wykorzystywane na potrzeby rozporządzenia 
spadkowego34, jest możliwe w stosunku do orzeczeń, które potwierdzają status spadko-
biercy, ale nie podlegają wykonalności. Nadto, czy art. 3 ust. 1 lit. G. rozporządzenia 
spadkowego należy interpretować w ten sposób, że akt poświadczenia dziedziczenia 
sporządzany przez notariusza zgodnie z niespornym wnioskiem wszystkich uczestników 
postępowania poświadczeniowego, który wywiera skutki prawne prawomocnego posta-
nowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku – taki jak akt poświadczenia dziedziczenia 
sporządzany przez notariusza polskiego – stanowi orzeczenie w rozumieniu tego 

 31 Por. M. Margoński, Wyłączny charakter jurysdykcji wynikającej z art. 4 unijnego rozporządzenia 
spadkowego (analiza na kanwie pytania prejudycjalnego w sprawie C-20/17, Oberle), „Polski Proces Cy-
wilny” 2017, nr 3, s. 427-441.
 32 Zob. także A. Fötschl, The Relationship of the European Certificate of Succession to National Cer-
tificates, „European Review of Private Law”, 2010, nr 6, s. 1259-1271.
 33 ECLI:EU:C:2018:89.
 34 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1329/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. ustanawiające 
formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w spra-
wie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania 
dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświad-
czenia spadkowego, Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014 r., s. 30.
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przepisu, a co za tym idzie, m.in. czy notariusza sporządzającego tego rodzaju akt po-
świadczenia dziedziczenia należy w świetle art. 3 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia spadko-
wego uznać za sąd35. W stanie faktycznym sprawa spadkobierczyni zmarłego po uzy-
skaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia wnosiła m.in. o wydanie jej 
zaświadczenia, że akt ten stanowi orzeczenie w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 lit. G. 
rozporządzenia spadkowego36. Notariusz odmówił wydania takiego zaświadczenia, co 
spotkało się z zażaleniem wnioskodawczyni na odmowę dokonania tej czynności nota-
rialnej. W zażaleniu wnioskodawczyni wskazywała, że sporządzenie notarialnego aktu 
poświadczenia dziedziczenia według prawa polskiego zamyka jej drogę do uzyskania 
sądowego stwierdzenia nabycia praw do spadku, przez co odmowa wydania jej stosow-
nego zaświadczenia negatywnie wpływa na jej sytuację prawną37. Dzięki wydaniu za-
świadczenia miałaby możliwość uznania notarialnego poświadczenia dziedziczenia 
w innych państwach członkowskich, stosownie do procedury to umożliwiającej, prze-
widzianej przepisami rozporządzenia spadkowego. Niewątpliwie jest to trudna materia, 
zwłaszcza że w rzeczywistości pytania polskiego sądu zmierzają nie tylko do wyjaśnie-
nia charakteru prawnego notarialnego poświadczenia dziedziczenia, ale m.in. także do 
ustalenia różnicy między orzeczeniem a dokumentem urzędowym oraz, co niezmiernie 
interesujące, statusu prawnego notariusza na tle rozporządzenia spadkowego. W tym 
zakresie pytania są elementem toczonej już w Polsce dyskusji o tym, czy powinno się 
notariusza traktować na tle przepisów rozporządzenia jako sąd38. Obszar ten rodzi zresz-
tą jeszcze wiele innych niejasności, stąd można sądzić, że stanowisko polskiego sądu to 
jedynie jedno z wielu zagadnień do wyjaśnienia, jakie się w przyszłości w tym obszarze 
pojawią. Na rozstrzygnięcie przyjdzie jeszcze poczekać, póki co sprawa została dopiero 
zarejestrowana w Trybunale i toczy się pod sygnaturą C-658/17.

5.	Mając powyższe na uwadze, nie ulega wątpliwości, że praktyka pytań prejudy-
cjalnych w sprawach spadkowych, w związku z prawotwórczą rolą orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości przyczynia się do powstawania nowego prawa. Sądy krajowe państw 
członkowskich Unii Europejskiej muszą się do nich stosować. W ten sposób, dzięki 
orzecznictwu Trybunału niejednokrotnie system prawa zostaje uzupełniany w tych sfe-
rach, których prawodawca unijny nie dookreślił. Liczba orzeczeń Trybunału kształtują-
cych prawo europejskie cały czas wzrasta39, co − jak można sądzić i jak się przewiduje 
− dotyczyć będzie także i prawa spadkowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dokonuje wykładni prawa unijnego, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we 

 35 Postanowienie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 października 2017 r., V Cz 
308/17, niepubl.
 36 Według tego przepisu „orzeczenie” oznacza każdą decyzję w sprawach dotyczących dziedziczenia 
wydaną przez sąd państwa członkowskiego, niezależnie od nazwy takiej decyzji, w tym postanowienie 
w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania wydane przez urzędnika sądowego.
 37 Zob. Uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 paź-
dziernika 2017 r., V Cz 308/17, niepubl.
 38 Zob. np. D. Karkut, Czy polski notariusz może być objęty zakresem kategorii pojęciowej „sąd” 
w rozumieniu unijnego rozporządzenia spadkowego?, „Rejent” 2017, nr 3, s. 9-27.
 39 Źródło: statystyki sądowe dostępne na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości: http://curia.
europa.eu/ [dostęp 6.02.2018].

http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
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wszystkich państwach członkowskich. Rodząca się na tym tle praktyka sądów państw 
europejskich, polegająca na kierowaniu pytań prejudycjalnych na tle unijnego rozporzą-
dzenia spadkowego, która być może przekształci się w pewien zwyczaj, spowodować 
może ujednolicenie dalece rozbieżnych regulacji dotyczących spraw spadkowych. W tym 
kierunku z pewnością zmierza dotychczasowa praktyka. Dzięki temu ciągle panująca 
w Europie moda na przemieszczanie się ludności i podążające za nią zmiany w obszarze 
prawnospadkowym mogą przekształcić się w modę (a może zwyczaj?) na korzystanie 
z instrumentów prawnospadkowych. W celu prawidłowego funkcjonowania tej prze-
strzeni, w której zapewniony jest swobodny przepływ osób, konieczne jest z pewnością 
zapewnienie harmonijnego stosowania przepisów prawnospadkowych we wszystkich 
państwach UE. Pytanie prejudycjalne, jako instytucja wyjaśniania wątpliwości i kreowa-
nia interpretacji, jeżeli będzie odpowiednio często wykorzystywane, będzie mogło służyć 
− jak sądzimy − rozwiązywaniu niektórych trudności w obszarze, w którym „problem 
będzie narastał i nie będzie już lepiej”. Z pewnością zaś może to być pierwszy etap har-
monizowania poglądów. Jak myślisz, Wojtku?
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Wyroki Trybunału Konstytucyjnego  
o odżyciu przepisów 

1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone odżyciu przepisów w prawie polskim 
oraz austriackim. Omawiane zagadnienie odnosi się do tzw. wyroków odrodzenia mocy 
obowiązującej przepisów obowiązujących poprzednio. Punktem wyjścia jest przyjęcie, 
że jeżeli ustawa zostanie uchylona wyrokiem TK, jako niezgodna z Konstytucją, to 
z dniem wejścia w życie wyroku skuteczne stają się znowu przepisy ustawy, które zo-
stały uchylone na mocy ustawy uznanej przez TK za niezgodną z Konstytucją. Proble-
matyka odżycia przepisów, ze względu na uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny 
przepisu z ustawy, jest zjawiskiem niewystępującym często i budzi uzasadnione wąt-
pliwości orzecznicze i dyskusje1 doktrynalne2.

 1 Wiele krytycznych uwag na ten temat zostało zgłoszonych nie tylko przez doktrynę, ale również 
przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. Rada Legislacyjna, Opinia w sprawie prawnych 
konsekwencji utraty mocy obowiązującej przez przepisy zmieniające (nowelizujące) inne przepisy praw-
ne, „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1, s. 145 i n.; S. Wronkowska-Jaśkiewicz, M. Seweryński, Opinia 
w sprawie prawnych konsekwencji utraty mocy obowiązującej przez przepisy zmieniające (nowelizujące) 
inne przepisy prawne, „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1, s. 145 – 149; A. Józefowicz, Glosa do posta-
wienia TK z 21 marca 2000 r., K 4/99, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6, s. 85.
 2 A. Mączyński, Kontrola konstytucyjności przepisów uchylających i zmieniających, [w:] Trybunał 
Konstytucyjny. Księga XV-lecia, Warszawa 2001, s. 162-167; A. Grabowski, B. Naleziński, Kłopoty 
z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictw Trybunału Konstytucyjnego, [w:] J. Stelmach (red.), Studia 
z filozofii prawa, Kraków 2001, s. 251-252; S. Wronkowska-Jaśkiewicz, M. Seweryński, op. cit., s. 147; 
A. Józefowicz, op. cit., s. 80-86; P. Radziewicz, Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu jako skutek 
orzeczenia TK, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 33-42, s. 21-45; M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006, s. 142-146; Z. Czeszejko-Sochacki, Orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego: pojęcie, klasyfikacja, skutki prawne, „Państwo i Prawo” 2000, z. 12, 
s. 33-34; idem, O problemach „odżycia” norm, [w:] Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porów-
nawczym, Warszawa 2003, s. 443-447; M. Jackowski, Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
w procesie sądowego stosowania prawa, Warszawa 2016, s. 301; A. Dębowska, P. Tuleja, Dopuszczal-
ność, charakter i skutki tzw. odżycia przepisów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, [w:] M. Laskow-
ska (red.), Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy, Warszawa 
2017, s. 154.
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2. Odżycie przepisów w austriackim prawie konstytucyjnym

Analizę problemu należy rozpocząć od Federalnej Konstytucji Austrii3. Konsty-
tucja Austrii reguluje w swojej treści skutek prawny dla wyroków z klauzulą odżycia 
przepisów4. Zgodnie z art. 140 ust. 6 Federalnej Konstytucji Austrii orzeczenie TK 
uchylające ustawę sprzeczną z Konstytucją powoduje, o ile orzeczenie nie stanowi inaczej, 
że z dniem wejścia w życie uchylenia wchodzą ponownie w życie postanowienia ustawy 
uchylone przez ustawę uznaną przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczną z Konstytu-
cją5. W praktyce orzeczniczej TK w Austrii odżycie przepisów nie jest zjawiskiem, 
które występuje często6. Przedstawiciele doktryny Austrii wskazują, że ten mechanizm 
jest opisany w Konstytucji, jednak jego stosowanie w praktyce jest wąskie. „Model 
uchylenia w austriackiej kontroli ustawy […] przemawiałby właściwie za tym, że te 
wcześniejsze przepisy ustawy, które zostały kiedyś pozbawione mocy obowiązującej – 
formalnie lub materialnie – przez aktualnie uchyloną ustawę − nie powinny ponownie 
wchodzić w życie”7.

Skutek prawny wyroku uchylającego w postępowaniu przed TK sprowadza się do 
tego, że w przypadku ponownego wejścia w życie uprzedniego stanu prawnego, odżywa 
poprzednia, „stara” ustawa. Skutek w postaci odżycia przepisów występuje w sytuacji, 
gdy TK tak orzeknie. Zgodnie wyżej wymienionym artykułem Konstytucji oznacza to, 
że poprzednio obowiązująca ustawa staje się nowym prawem. W modelu uchylenia w au-
striackiej kontroli ustawy art. 140 ust. 6 zdanie 1 dba o to, aby zasadniczo wszystkie 
wcześniejsze przepisy ustawy znowu wchodziły w życie po wyroku TK. Potwierdza to 
również sposób posługiwania przez TK kompetencją odnośnie do chwili ponownego 
wejścia w życie wcześniejszych przepisów ustawy. Należy podkreślić, że analizowany 
ust. 6 art. 140 zarządza, iż określone przepisy ustawy powinny wejść „znowu w życie 
z dniem uchylenia”, jeżeli wyrok nie mówi inaczej, a przepisy zostały uchylone przez TK8. 
Wyrok o odżyciu przepisów w Austrii, ze względu na charakter wydawanych orzeczeń 
TK, zawiera klauzulę Wieder-In-Kraft-Treten früherer gesetzlicher Bestimmungen9, 

 3 Zob. Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Verfassungsgesetz,	BGBl. 
Nr 1/1930, ze zm. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetze-
snummer=10000138 [dostęp 2.03.2017].
 4 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Austrii z dnia 6 grudnia 2012 r., G 64/11, VfSlg 19719.
 5 J. A. Porowski, Skutki orzeczeń o niekonstytucyjności ustaw w prawie i orzecznictwie sądów konsty-
tucyjnych, „Państwo i Prawo” 1994, z. 11, s. 36.
 6 L. Adamovich, Grundriss des österreichischen Staatsrechtes (Verfassungs – und Verwaltungrecht-
es), Wiedeń 1935, s. 251-255 oraz Ch. Grabenwarter, Der österreichische Verfassungsgerichtshof, in Hand-
buch Ius Publicum Europeaum, Band VI Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen, A. Bogdany, 
Ch. Grabenwarter, D. M. Huber, Hidelberg 2016, s. 444 i 445, L. Adamovich, Die rechtliche Kontrolle, [w:] 
Das österreichische Bundes- Verfassungsgesetz und seine Entwicklung, H. Schambeck, Berlin 1980, s. 548.
 7 H. Schäffer, B. Kneihs, Art. 140 B-VG, [w:] B. Kneihs, G. Lienbacher (Hrsg.), Rill-Schäffer-Kom-
mentar Bundesverfassungsrecht, 12. Lfg., Wiedeń 2013, s. 96 [tłum. własne].
 8 H. Mayer, Das österreichische Bundes-Verfassungsrecht: B-VG, F-VG, Grundrechte, Verfassungs-
gerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichtsbarkeit: Kurzkommentar, Wiedeń 2002, s. 439 i 441.
 9 W. Herbert, Die Normenkontrolle im liechtensteinischen Recht auf der Grundlage der Rechtspre-
chung des Staatsgerichtshofes. Vaduz: Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft „Liech-
tenstein Politische Schriften” 1999, Bd. 27, s. 340.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
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która w takim brzmieniu jest cytowana w wyrokach austriackiego TK10. TK w swoim 
wyroku musi stwierdzić, czy i które przepisy odżywają. Skutek w postaci odżycia prze-
pisów jest omawiany w końcowej części wyroku11 wraz z obowiązkiem jego ogłoszenia.

3. Odżycie przepisów w polskim porządku prawnym

Analiza odżycia przepisów zarysowała się także na gruncie prawa polskiego12. 
W istocie odżycie przepisów pojawiało się w Polsce ze względu na wady trybu legisla-
cyjnego i było określane jako „swoiste przywrócenie mocy obwiązywania”13 przepisu 
znowelizowanego. Wyrok o odżyciu przepisów odnosi się do specyficznych skutków 
w kontekście zarówno stosowania14, jak i wyrokowania oraz planowania prawa.

Problem tzw. odżycia przepisów analizowany jest na poziomie teoretycznym, 
konstytucyjnym oraz na poziomie poszczególnych dogmatyk prawa15, np. prawa karne-
go16 lub administracyjnego. W doktrynie idea odżycia przepisów była obecna w pracach 
Z. Czeszejko-Sochackiego, który przedstawił dwa typy derogacji. Pierwszą z nich okre-
ślił jako derogację trybunalską dokonywaną przez TK, natomiast drugą jako derogację 
autentyczną dokonywaną przez normodawcę. Ponadto Z. Czeszejko-Sochacki przedsta-
wił pytanie: czy i kiedy przepisy derogowane autentycznie mogą odżywać i mają moc 
obowiązującą na skutek derogacji trybunalskiej przepisów, wcześniej derogowanych17. 
Kolejne rozważania przedstawił M. Safjan, który rozważał skutek „negatywnego roz-
strzygnięcia” sądu konstytucyjnego, polegającego na tym, że odżywają przepisy wcze-
śniejsze, które zostały zastąpione przez przepisy późniejsze, następnie uznane za nie-
zgodne z Konstytucją. W konsekwencji takiego myślenia chodziło o zapełnienie 
powstałej luki prawnej przez inne przepisy obowiązujące, ale przez normy wcześniej 

 10 B. Leitl-Staudinger, Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht, J. Kepler (red.), Universität Linz. Mul-
timediale Studienmaterialien GmbH, 2008, s. 32.
 11 E. Tkaczyk, Ponowne wejście w życie uprzedniego stanu prawnego w świetle orzecznictwa Au-
striackiego Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2017, nr 20, s. 47 i n.
 12 R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznic-
twie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010, s. 122 i n.
 13 P. Radziewicz, Nieważność jako skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sferze stanowienia 
prawa, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 1, s. 115 i n. oraz wyrok TK z dnia 24 marca 2009 r. 
K 53/07, OTK ZU A 2009, nr 3, poz. 27.
 14 J. A. Porowski, Skutki orzeczeń o niekonstytucyjności aktów prawnych, [w:] E. Zwierzchowski 
(red.), Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, Warszawa 1997, s. 180.
 15 „Z powyższego wynika, że odżycie przepisów jest wykluczone nie tylko w sytuacji, gdy prowadzi-
łoby do stanu niekonstytucyjności, ale również gdy powodowałoby niekorzystną, choć teoretycznie dopusz-
czalną, zmianę sytuacji adresatów norm”. P. Tuleja, Przywrócenie mocy obowiązującej, czyli tzw. odżycie 
przepisów prawa, [w:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas (red.), Prawa człowieka – społeczeństwo 
obywatelskie – państwo demokratyczne, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckie-
mu, Warszawa 2010, s. 195.
 16 Zob. M. Jackowski, op. cit., s. 301 oraz M. Wiącek, S. Żółtek, Skutki wyroków Trybunału Konstytu-
cyjnego w sferze stosowania prawa, [w:] M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, Warszawa 2013, s. 22, M. Florczak-Wątor, op. cit., 
s. 145.
 17 Z. Czeszejko-Sochacki, op. cit., s. 446.
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derogowane przez samego ustawodawcę18. W sposób bardziej usystematyzowany dys-
kusja rozgorzała w wyniku zaistnienia sytuacji, gdy TK uchylił jakiś przepis – powstała 
luka w prawie – i czy w takich przypadkach nie należy skonstruować mechanizmów, 
które pozwolą na prawotwórcze przyjęcie, że wyrok TK wypełnia istniejącą lukę, albo 
na uznanie, że powstaje skutek dla systemu.

Punktem wyjścia dla podejmowanego tematu odżycia przepisów jest analiza 
orzecznictwa TK, które należy rozpocząć od wyroku z dnia 21 marca 2000 r. K 4/9919, 
dotyczącego rozważań o tym, co TK rozumie pod pojęciem odżywania20. TK stwierdził, 
iż ta problematyka jest ściśle związana z przepisem uchylającym. W przypadku tzw. 
odżywania norm wymienione orzeczenie dotyczyło sytuacji, w jakiej mieliśmy przepis, 
który coś uchylił, wprowadził nową regulację, a Trybunał porównał całość problematy-
ki, czyli badał ustawę uchyloną, badał akt uchylenia i nowe przepisy, które się pojawiły21. 
Warto przywołać także stanowisko TK wyrażone w wyroku P 11/08, w którym pojawił 
się problem przepisu uchylającego22. Co w sytuacji, gdy TK stwierdza, że przepis uchy-
lający jest niezgodny z Konstytucją, ponieważ narusza tryb ustawodawczy23? W tej 
sytuacji nie trzeba już porównywać regulacji uchylonej i tej, która weszła w życie, gdyż 
do stwierdzenia niekonstytucyjności wystarcza dowieść, że nastąpiło naruszenie reguł 
obowiązującej procedury24.

Po roku 1997 uzasadnienia zostały wzbogacone, ponieważ TK zaczął coraz częściej 
dostrzegać, że jest również „ustawodawcą pozytywnym”25, czyli musi brać pod uwagę 
nie tylko aspekt negatywny, ale i derogacyjny26. W kolejnych latach Trybunał incyden-
talnie wracał do koncepcji odżywania przepisów, wprowadzając do niej coraz to nowe 
elementy i zastrzeżenia27. Odmienną, moim zdaniem, perspektywę przedstawił w uza-
sadnieniu wyroku z 22 maja 2007 r.28, w którym stwierdził w odniesieniu do zaskarżonego 
przepisu, że „nie ma kompetencji do przywrócenia wcześniejszego, przednowelizowa-
nego brzmienia”. Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku z 6 marca 2002 r.29 
oraz w rozstrzygnięciach, w których Trybunał stwierdził wady procedury legislacyjnej 
przepisu nowelizującego, bez wskazywania dodatkowych konsekwencji niezgodności 

 18 M. Safjan, Sąd Konstytucyjny jako pozytywny ustawodawca, [w:] D. Dudek, M. Grabski i W. Łącz-
kowski (red.), Amicus hominis et defensor iustitiae. Księga Jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Sędziego 
Ferdynanda Rymarza, Lublin 2010, s. 283.
 19 Z. Czeszejko-Sochacki, op. cit. s. 34.
 20 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 143.
 21 K. Działocha, Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez organy powołane do stano-
wienia prawa, [w:] K. Budziło (red.), Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i za-
dań Trybunału Konstytucyjnego − założenia i ich praktyczna realizacja, Warszawa 2010, s. 70.
 22 M. Jackowski, op. cit., s. 301.
 23 P. Tuleja, op. cit., s. 97.
 24 A. Syryt, Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, Warszawa 2014, 
s. 228.
 25 M. Safjan, op. cit., s. 280.
 26 Por. A. Dębowska, P. Tuleja, op. cit., s. 154.
 27 Wyrok TK z 12 czerwca 2006 r., K 38/05, OTK ZU A 2006, nr 6, poz. 63.
 28 Wyrok TK z 22 maja 2007 r., K 42/05, OTK ZU 2007, nr 6, poz. 49.
 29 Wyrok TK z 6 marca 2002 r., P 7/00, OTK ZU A 2002, nr 2, poz. 13.
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w postaci „odżycia” poprzednio obowiązującej regulacji30. Odnosząc się do niejednolitej 
praktyki, dotyczącej przywrócenia mocy obowiązującej określonych przepisów, Trybu-
nał w wyroku z 24 marca 2009 r.31 zwrócił uwagę, że „ocena winna być dokonywana 
odrębnie w każdym takim przypadku z uwzględnieniem treści zarzutów sformułowanych 
we wniosku oraz charakteru zakwestionowanego przepisu”.

Z doczasowej praktyki Trybunału wynika, że nie orzeka on o przywróceniu mocy 
obwiązującej przepisów, ale ustala skutki prawne, jakie na mocy art. 190 ust. 1 Konstytu-
cji powstają32. Stanowisko w kwestii przywrócenia mocy obowiązującej przepisu zarów-
no sądu konstytucyjnego, jak i przedstawicieli doktryny nie jest jednolite33. W uzasadnie-
niach dopuszczalności przywrócenia mocy obowiązującej przepisu Trybunał posługuje 
się zamiennie argumentem konieczności zapewnienia skuteczności swoich orzeczeń 
i argumentem systemowym, czyli automatycznym charakterem odżycia przepisu.

4. Ponowne wejście uprzedniego stanu prawnego

W Polsce jest zaledwie klika przypadków, w których dokonano próby odniesienia 
się do odżycia przepisów jako pewnego rodzaju skutku wyroku TK34. TK, podejmując 
rozstrzygnięcie polegające na odżyciu przepisów ustawy poprzedniej ustawy, bazował 
tylko na możliwościach, które daje Konstytucja. Oznacza to tyle, że ponowne wejście 
w życie wcześniej uchylonych przepisów przez ustawę nowelizującą wprowadza do 

 30 Zob. TK wyroki z: 24 czerwca 1998 r., K 3/98, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 52; 20 lipca 2006 r., 
K 40/05, OTK ZU A 2006, nr 7, poz. 82; 19 września 2008 r., K 5/07, OTK ZU A 2008, nr 7, poz. 124; 
16 kwietnia 2009 r., P 11/08, OTK ZU A 2009, nr 4, poz. 49.
 31 Wyrok TK z 24 marca 2009 r., K 53/07, OTK ZU A 2009, nr 3, poz. 27.
 32 „W świetle orzecznictwa TK o «odżyciu» przepisu uchylonego lub zmienionego można mówić w ra-
zie stwierdzenia niekonstytucyjności prawodawczej (naruszania trybu lub kompetencji do wydania aktu nor-
matywnego), natomiast o «odżyciu» przepisu zmienianego – także w razie stwierdzenia jego materialnej 
(treści) niekonstytucyjności” [zob. wyroki TK z: 11 lipca 2000 r., K 30/99, OTK 2000, nr 5, poz. 145; 24 mar-
ca 2009 r., K 53/07, OTK-A 2009 poz. 27; zob. jednak wyroki TK z: 6 marca 2002 r., P 7/00. OTK-A 2000, 
nr 2, poz. 13; 22 maja 2007 r., K 42/05, OTK-A 2007, nr 6, poz. 49; 9 marca 2016 r., K 47/15 OTK-A2016, 
poz. 2].
 33 Za przywróceniem obowiązywania znowelizowanych przepisów w brzmieniu, jakie miały przed 
wejściem w życie niezgodnych z Konstytucją przepisów nowelizujących uzasadnienie wyroku z 20 grudnia 
1999 r. Wyrok TK z: 20 grudnia 1999 r., K 4/99 OTK ZU 1999, nr 7, poz. 165; 12 kwietnia 1994 r., U 6/93, 
OTK w 1994 r., cz. 1, poz. 8; 12 czerwca 2006 r., K 38/05, OTK ZU A 2006, nr 6, poz. 63; 24 marca 2009 r., 
K 53/07, OTK ZU A 2009, nr 3, poz. 27 oraz 17 maja 2006 r., K 33/05, OTK ZU 2006, nr 5, poz. 57.
 34 W wyroku z dnia 20 kwietnia 2005 r. (K 42/02·OTK ZU A 2005, nr 4, poz. 38) TK stwierdził, co 
oznacza odżycie przepisów poprzez kontrolę art. 108a ustawy z dnia 16 września 1982 r. − Prawo spółdziel-
cze, który został uchylony przez ustawę z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Wyrok z dnia 18 kwietnia 2012 r., (K 33/11 OTK ZU A 2012, nr 4, poz. 40), który dotyczył art. 1 pkt 4 
lit. b ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektó-
rych innych ustaw został uznany za niezgodny z Konstytucją. W omawianej sprawie trzeci przypadek doty-
czył art. 49 ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż nastąpiło odżycie przepisów. 
W wyroku z dnia 20 kwietnia 2005 r. K 42/02, art. 1 pkt 40 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. 
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (pkt 21 i 23 sentencji 
wyroku) nadano brzmienie sprzed nowelizacji. Niniejszy przepis został zmieniony, a nowelizacja polegała 
na wydłużaniu terminu z 12 do 24 miesięcy.
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systemu prawnego nowy skutek prawny. W konsekwencji w celu stworzenia „płynnego” 
przejścia od poprzedniego stanu prawnego do nowego stanu prawnego na mocy wyroku 
powoduje, że do sytemu prawego powraca ta ustawa, która została derogowana przez 
obecnie uznaną za niezgodną z Konstytucją ustawę. Skutkuje to tym, że ustawa poprzednia 
staje się tym samym „nową” ustawą – nowym prawem, chociaż przez jakiś czas nie 
obowiązywała.

Problem jest jednak złożony, gdyż sam TK nie zawsze określa, czy mamy do 
czynienia z odżyciem przepisów. Jego bezwyjątkowe stosowanie prowadzi do postawie-
nia kilku pytań. Czy w przypadku ponownego wejścia w życie uprzedniego stanu pra-
wego odpowiada to temu stanowi, który istniał przed obecnie uznaną za niezgodną 
z Konstytucją ustawą? Czy mogą wystąpić inne skutki prawne w perspektywie czasowej, 
jeżeli ustawa, która weszła w życie przez uchylenie, reguluje czasowy zakres obowiązy-
wania uregulowanych w niej stanów? W jaki sposób należy odnieść powstałe stany 
faktyczne do tych przepisów, które ponownie weszły w życie? Jak należy poprowadzić 
granice pomiędzy przypadkami, które należy oceniać zgodnie z uprzednim prawem, 
a tymi ocenianymi zgodnie z „nowym” prawem? Czy w zależności od reguł odnośnie 
do czasowego zakresu obowiązywania zawartego w ustawie, która ponownie weszła 
w życie, czy ponowne wejście w życie ustawy może skutkować mocą wsteczną? W przy-
padku jakich ustaw można stosować moc wsteczną? Czy TK może zarządzić na różny 
sposób ponowne wejście w życie ustawy, która tymczasem utraciła moc obowiązującą 
i w ten sposób orzec zróżnicowaną moc wsteczną?

W takiej sytuacji ziszcza się specyfika dla rozumowania ponownego wejścia 
w życie ustawy znowelizowanej. Pytanie jest otwarte w postaci, czy TK może stać na 
stanowisku, że w przypadku uchylenia ustawy wcześniejsze przepisy ustawy stają się 
znowu skuteczne. Czy dla swego uzasadnienia wystarczy kompetencja TK, który wpraw-
dzie nie przewiduje wejścia w życie wcześniejszych przepisów w przypadku uchylenia 
ustawy, ale daje początek takiemu myśleniu.

Analiza wszystkich za i przeciw prowadzi do konstatacji, że dla powyższego ro-
zumowania wymagany jest fakt określenia w przepisach przypadku standardowego jako 
jednego ze skutków prawnych wyroku o odżyciu przepisów. Wymienione powyżej 
przypadki możemy określić jako standardowe i dotyczące tylko i wyłącznie trybu usta-
wodawczego.

5. Skutek odnośnie do stanów faktycznych urzeczywistnionych 
po ogłoszeniu wyroku

Poprzez normalne stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów ustawy nowelizu-
jącej, jeżeli TK nie określi terminu dla takiego uchylenia, uchylenie przepisów wchodzi 
w życie z upływem dnia ogłoszenia wyroku. Należy rozróżnić tym samym stan pomię-
dzy sytuacjami urzeczywistnionymi przed i po ogłoszeniu uchylenia. Przypadek będący 
powodem postępowania przed TK ma już korzystać z dobrodziejstw skorygowanego 
stanu prawnego, chociaż należy on do stanów faktycznych urzeczywistnionych przed 
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uchyleniem. Wszystkie przypadki niebędące postępowaniem przed TK należy rozpatry-
wać zgodnie z uprzednim (przednowelizacyjnym) stanem prawnym, chyba że TK orzek-
nie uchylenie z mocą wsteczną. Przejście od niezgodnego z prawem stanu prawnego do 
skorygowanego stanu prawnego, następuje tym samym z reguły ex nunc na podstawie 
zasadniczej decyzji ustawodawcy konstytucyjnego. To oznacza, że adresat prawa w od-
niesieniu do stanów faktycznych urzeczywistnionych w przeszłości będzie stosował 
przepisy, które odżyły na mocy wyroku. Potencjalnie niezgodna z Konstytucją ustawa 
zmieniła wcześniejszą ustawę i po uchyleniu ustawy niezgodnej z Konstytucją znowu 
wchodzi w życie wcześniej obowiązująca ustawa. Ponowne wejście w życie wcześniej-
szego stanu prawnego – i pochodzące stąd skutki prawne – dotyczą przede wszystkim 
stanów faktycznych urzeczywistnionych po ogłoszeniu uchylenia. Poprzez ogłoszenie 
przepisy ustawy znowelizowanej odżywają na mocy wyroku.

Jednakże mogą wystąpić inne skutki prawne w perspektywie czasowej, jeżeli 
ustawa, która weszła w życie przez uchylenie, sama reguluje zakres obowiązywania 
uregulowanych w niej stanów faktycznych. W takim przypadku należy oceniać urze-
czywistnione stany faktyczne zgodnie z tymi przepisami, które ponownie weszły w ży-
cie. Postawienie granicy pomiędzy przypadkami, które należy oceniać zgodnie ze „sta-
rym” prawem, a tymi ocenianymi zgodnie z „nowym” prawem może się wtedy 
przesunąć wobec sytuacji, w której ustawa, która ponownie weszła w życie, nie zawiera 
reguł odnośnie do zakresu obowiązywania. W zależności od reguł odnośnie do czaso-
wego zakresu obowiązywania zawartych w ustawie, która ponownie weszła w życie, 
może dochodzić do odstępstw. Ponowne wejście w życie ustawy znowelizowanej może 
z tego powodu skutkować mocą wsteczną.

Analizując orzecznictwo, zauważamy, że Trybunał powściągliwie orzeka o po-
nownym wejściu w życie przepisów uprzednio uchylonych. Jednak TK w swoich wyro-
kach ukazał, co rozumie przez swoiste odżycie przepisów ustawy, czyli wywiązał się 
pośrednio z zobowiązania zawartego w art. 190 Konstytucji. W ten sposób TK konkre-
tyzuje w perspektywie czasowej orzeczenie o ponownym wejściu w życie ustawy. Ma 
to wynikać z faktu, że jest to instytucja, w której TK powinien realizować swoje upraw-
nienie do kształtowania przyszłego stanu prawnego według własnej interpretacji.

6. Skutek wiążący wywołany przez wejście w życie uchylenia

Istotnym elementem prac nad przygotowaniem orzeczenia jest obowiązek ogło-
szenia. Dotyczy to pierwszego skutku prawnego wyroku uchylającego. Warunkiem do 
uzyskania skuteczności przez uchylenie jest to, że wymagane ogłoszenie rzeczywiście 
nastąpi35. Dlatego tak długo, jak zobowiązany do ogłoszenia organ nie wypełnia swoje-
go zobowiązania do ogłoszenia, przepis – już uznany za uchylony przez TK − pozostaje 
nadal częścią porządku prawnego i należy go traktować za podstawę wszystkich orzeczeń. 
W takim wyroku należy wskazać na przepisy ustawy, które ponowienie wchodzą 

 35 M. Jackowski, op. cit., s. 301.
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w życie. Drugi skutek polega na tym, że jeżeli TK nie określi innego terminu dla odży-
wających przepisów, to odżywające przepisy powinny wchodzić w życie z upływem 
terminu ich ogłoszenia. Zatem poprawność powziętych wcześniej wniosków może pro-
wadzić do tego, że mamy do czynienia ze stanami faktycznymi, urzeczywistnionymi 
przed i po uchyleniu. Z faktu uzyskania wyroku o odżyciu przepisów pojawia się pytanie, 
czy należy dalej stosować uchylony przepis w odniesieniu do stanów urzeczywistnionych 
przed uchyleniem. Jednak twierdzenie o istnieniu tylko jednego przypadku, będącego 
powodem postępowania przed TK, należy nadal rozpatrywać zgodnie z poprzednim 
(„starym”) stanem prawnym.

7. Podsumowanie

Na mocy wyroku o odżyciu przepisów organy państwowe (sądy i urzędy admini-
stracyjne) są nim związane. Dodatkowo wyrok o odżyciu przepisów pociąga za sobą 
także skutek wiążący dla podmiotów stosujących prawo. Co więcej, skutek wiążący dla 
odżycia przepisów stanowi jednak dalszy aspekt czasowego zakresu obowiązywania 
w przypadku odżycia przepisów. Scentralizowane postępowanie dotyczące kontroli 
i zobowiązanie do ogłoszenia mogą mieć tylko taki sens, że wszystkie organy państwo-
we są związane wyrokiem o odżyciu przepisów. Związanie orzeczeniem może mieć 
miejsce dopiero poprzez ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Z powyższego wynika, że podmioty są związane tym, co orzeknie TK. Jednakże 
wyrok o odżyciu przepisów nie stoi na przeszkodzie z podjęciem przez ustawodawcę 
konstytucyjnego wcześniejszych działań do szybkiej zmiany przepisów.



Rozdział V

Konstytucyjno-prawne  
problemy państw obcych 
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System wyborczy a układ sił politycznych 
w parlamencie Nowej Zelandii 

1. Wprowadzenie

Nowa Zelandia ma stare tradycje parlamentarne, które sięgają połowy XIX stule-
cia, czyli okresu, kiedy terytorium tego państwa tworzyło jeszcze jedną z kolonii bry-
tyjskich. Już w 1852 r. Izba Gmin uchwaliła Akt Konstytucyjny Nowej Zelandii1, gwa-
rantujący tej kolonii określony zakres autonomii i kształtujący w jej ramach, wzorowane 
na brytyjskim modelu ustrojowym, podstawy rządów parlamentarnych. Na podstawie 
tego aktu utworzono dwuizbowy parlament, składający się z Izby Reprezentantów (izba 
niższa) i Rady Ustawodawczej (izba wyższa).

Od początku w drodze wyborów bezpośrednich wyłaniani byli jedynie członkowie 
Izby Reprezentantów2, natomiast skład izby wyższej kształtowany był w drodze poza-
wyborczej3. Nie były to wybory powszechne, gdyż znajdowały wtedy zastosowanie 
określone cenzusy wyborcze, zwłaszcza płci i majątkowy. Cenzus płci został jednak 
zniesiony już w 1893 r. i tym samym w tej kolonii brytyjskiej kobiety poszły do urn 
wyborczych po raz pierwszy w historii. Należałoby jeszcze dodać, że w Nowej Zelandii 
prawo uczestnictwa w wyborach parlamentarnych zagwarantowane było od początku 
rdzennym mieszkańcom (Maorysom). Korzystali oni z czynnego i biernego prawa wy-
borczego, czemu sprzyjało przyjęcie nieformalnej zasady, że w skład Izby Reprezentan-
tów mają być zawsze wybierane minimum cztery osoby wywodzące się z mniejszości 
maoryskiej.

Ukształtowanie przez Akt Konstytucyjny z 1852 r. modelu ustrojowego Nowej 
Zelandii, opartego na zasadach systemu parlamentarno-gabinetowego, okazało się roz-
wiązaniem niezwykle trwałym. gdyż zasady te nie zmieniły się istotnie nawet w okresie 
odchodzenia od zależności kolonialnej4. Stabilności rządów od schyłku XIX stulecia 

 1 The New Zealand Constitutional Act.
 2 Pierwsze wybory parlamentarne odbyły się już w 1853 r.
 3 Członkowie Rady Ustawodawczej pochodzili wyłącznie z dożywotniej nominacji, dokonywanej 
początkowo samodzielnie przez gubernatora kolonii. Później ukształtował się jednak zwyczaj konstytucyj-
ny, zgodnie z którym gubernator mianował nowych członków izby wyższej parlamentu na wniosek urzędu-
jącego premiera.
 4 W 1907 r. Nowa Zelandia uzyskała status dominium, następnie zaś przyjęty w 1931 r. przez brytyj-
ską Izbę Gmin Statut Westminsterski zagwarantował jej pełną suwerenność. Nie zerwała ona jednak całko-
wicie dotychczasowych więzi instytucjonalnych z Wielką Brytanią. Zasadniczą formą tych więzi pozostała 
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sprzyjało przy tym wyraźne wyodrębnienie się w Izbie Reprezentantów dwóch rywali-
zujących ze sobą frakcji partyjnych (liberalnej i konserwatywnej), wskutek czego rząd 
tworzony był już wyłącznie z grona deputowanych reprezentujących określoną większość 
parlamentarną5.

Niewątpliwie jedną z najistotniejszych reform ustrojowych, przeprowadzonych 
w Nowej Zelandii w okresie obowiązywania Aktu Konstytucyjnego z 1852 r., było wpro-
wadzenie w połowie XX w. zasady jednoizbowości parlamentu. Ustawa znosząca osta-
tecznie drugą izbę parlamentu (Radę Ustawodawczą) przyjęta została w 1950 r.6, gdy 
większością mandatów w izbie niższej dysponowali konserwatyści. W konsekwencji od 
1950 r. Nowa Zelandia ma parlament jednoizbowy, którym jest pochodząca z wyborów 
powszechnych oraz bezpośrednich Izba Reprezentantów.

Nowa Zelandia do dziś nie ma pełnej konstytucji pisanej, a jej ustrój kształtują 
akty prawne różnej rangi (w tym niektóre ustawy parlamentu brytyjskiego) oraz liczne 
zwyczaje konstytucyjne. Obowiązujący przez 134 lata Akt Konstytucyjny Nowej Zelan-
dii z 1852 r. utracił ostatecznie moc prawną z dniem 1 stycznia 1987 r., gdy wszedł 
w życie uchwalony w 1986 r. przez Izbę Reprezentantów nowy Akt Konstytucyjny7. Akt 
ten nie wprowadził praktycznie żadnych poważniejszych zmian w ustroju politycznym 
Nowej Zelandii8, koncentrując się głównie na uporządkowaniu obowiązującej dotychczas 
konstytucyjnej regulacji systemu naczelnych organów państwa, szczególnie w odniesie-
niu do pozycji ustrojowej, organizacji i zakresu działania parlamentu.

2. Konstytucyjna zasada reprezentacji politycznej

Akt Konstytucyjny z 1986 r.9 nie formułuje wprost, tak jak w większości współ-
czesnych ustaw zasadniczych, podstawowych zasad ustroju politycznego Nowej Zelandii10. 
Dlatego też określenie konstytucyjnej pozycji nowozelandzkiego parlamentu jest możli-
we jedynie w drodze analizy postanowień tego aktu, regulujących strukturę i zakres 
kompetencji naczelnych organów państwowych. Szczególnie istotne jest w tym wypad-
ku zwrócenie uwagi na tak fundamentalne kwestie, jak określenie suwerena oraz formy 
sprawowania władzy najwyższej w państwie.

Przyjęte przez Akt Konstytucyjny z 1986 r. rozwiązania pozwalają na stwierdzenie, 
że suwerenem w Nowej Zelandii jest faktycznie naród. Przepisy tego aktu gwarantują 

nadal jej obecność jako dominium w składzie Wspólnoty Narodów, wskutek czego tradycyjne funkcje gło-
wy państwa w Nowej Zelandii sprawowane są formalnie przez monarchę brytyjskiego.
 5 Zob. szerzej R. Miller, Party Politics in New Zealand, Oxford 2006, s. 27 i n. Por. też J. Hayward 
(ed.), New Zealand: Government and Politics, Oxford 2015, s. 41 i n.
 6 The Legislative Council Abolition Act 1950.
 7 Constitution Act 1986.
 8 Por. G. Palmer, Unbridled Power: an Interpretation of New Zealand’s Constitution and Govern-
ment, Auckland 1987, s. 2 i n.
 9 Korzystam tu z tekstu Aktu Konstytucyjnego z 1986 r., opublikowanego w oficjalnym rejestrze 
ustaw Izby Reprezentantów Nowej Zelandii „Public Act” 1986, No 114.
 10 Por. np. A. Sharp, Constitution, [w:] R. Miller (ed.), New Zealand. Government and Politics, Oxford 
2001, s. 37 i n.



537

System wyborczy a układ sił politycznych w parlamencie Nowej Zelandii

bowiem ogółowi obywateli zarówno prawo bezpośredniego decydowania o składzie par-
lamentu, jak i prawo podejmowania najważniejszych decyzji w państwie w drodze gło-
sowania powszechnego (referendum). W systemie ustrojowym Nowej Zelandii władza 
najwyższa sprawowana jest przez naród, przede wszystkim w formie demokracji przed-
stawicielskiej, czyli za pośrednictwem deputowanych powoływanych do Izby Reprezen-
tantów w drodze wyborów powszechnych i bezpośrednich. Istotne jest przy tym również 
to, że przesądzając definitywnie o składzie politycznym parlamentu, obywatele wywie-
rają jednocześnie każdorazowo pośredni wpływ na skład ekipy rządowej i kierunki jej 
polityki11. Natomiast od składu politycznego powoływanego w drodze wyborów powszech-
nych organu władzy ustawodawczej oraz od skali poparcia ze strony frakcji większości 
parlamentarnej zależy trwałość wyłonionych ekip rządowych oraz skuteczność realizo-
wanych przez nie zadań w sferze władzy wykonawczej.

Wyrażanie suwerennej woli narodu głównie za pośrednictwem parlamentu wpły-
wa też w oczywisty sposób zarówno na charakter, jak i na faktyczne znaczenie manda-
tu przedstawicielskiego. Z przyjętych w systemie parlamentarno-gabinetowym Nowej 
Zelandii regulacji prawnoustrojowych wynika jednoznacznie, że status prawny deputo-
wanych do Izby Reprezentantów ukształtowany został zgodnie z klasyczną koncepcją 
mandatu wolnego12. Zakłada ona, że wszyscy deputowani są przedstawicielami całego 
narodu, co powoduje, że nie mogą być związani żadnymi zobowiązaniami wobec okre-
ślonej grupy wyborców i w konsekwencji nie zagraża im możliwość odwołania przez 
wyborców ze składu parlamentu przed upływem jego kadencji. Zastosowanie konstruk-
cji mandatu wolnego nie oznacza tu jednak, że poszczególni członkowie Izby Reprezen-
tantów nie utrzymują żadnych związków ze swoim okręgiem wyborczym. W praktyce 
tego rodzaju więzi są z reguły wręcz konieczne, jeśli deputowany zamierza ubiegać się 
o ponowny wybór i zapewnić sobie poparcie ze strony potencjalnego elektoratu w okre-
ślonym okręgu wyborczym13.

Nie sposób też pominąć faktu, że w stosunku do członków Izby Reprezentantów 
ma zastosowanie zasada incompatibilitas, czyli zakaz łączenia mandatu parlamentarne-
go z jednoczesnym pełnieniem innych funkcji publicznych w państwie. Ta reguła ustro-
jowa zakłada przede wszystkim niepołączalność mandatu deputowanego ze sprawowa-
niem jakiejkolwiek funkcji w aparacie państwowym, ale z wyjątkiem stanowisk 
w składzie rządu. W wypadku tego odstępstwa od generalnej zasady niepołączalności 
trzeba podkreślić, że w Nowej Zelandii od dawna bardzo konsekwentnie przestrzegany 
był wymóg, aby wszyscy członkowie gabinetu sprawowali jednocześnie mandaty parla-
mentarne14.

 11 Por. S. Bożyk, Izba Reprezentantów. Parlament Nowej Zelandii, Warszawa 2009, s. 10‒11.
 12 Por. F. Barker, S. Levine, The Individual Parliamentary Member and Institutional Change: The 
Changing Role of the New Zealand Member of Parliament, [w:] L.D. Longley, R.Y. Hazan (ed.), The Uneasy 
Relationships between Parliamentary Members and Leaders, London 2000, s. 105 i n.
 13 Por. w tej kwestii m.in. S. Bożyk, Nowa Zelandia, [w:] S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy 
ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012, s. 560.
 14 Por. E. McLeay, The Cabinet and Political Power in New Zealand, Auckland 1995, s. 42 i n.; 
G. Palmer, op. cit., s. 97 i n.
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Należy zwrócić uwagę, że ze względu na niewielką liczbę ludności Nowej Zelan-
dii, także liczba posłów wybieranych do Izby Reprezentantów zawsze była niewielka, 
choć dało się zauważyć stopniowy wzrost składu osobowego parlamentu. W 1950 r., 
czyli w chwili zerwania z zasadą dwuizbowości parlamentu, Izba Reprezentantów liczy-
ła 80 posłów, natomiast w 1993 r. (gdy po raz ostatni wybory parlamentarne odbywały 
się na starych zasadach) wybrano 99 członków tej izby. Od 1993 r. przewiduje się, że 
w składzie Izby Reprezentantów powinna zasiadać ustawowa liczba 120 członków.

3. System wyborczy

W sytuacji, kiedy podstawową formą sprawowania władzy suwerennej przez 
naród są instytucje demokracji przedstawicielskiej, szczególnego znaczenia nabierają 
każdorazowo wybory parlamentarne, gdyż pozwalają wyłonić reprezentantów suwerena 
na szczeblu ogólnokrajowym. Wynik tych wyborów przesądza natomiast o tym, które 
partie polityczne wyłonią w parlamencie większość zdolną do stworzenia rządu, które 
zaś będą występowały w roli opozycji parlamentarnej.

Podczas wyborów parlamentarnych w Nowej Zelandii znajdują zastosowanie 
klasyczne zasady prawa wyborczego: powszechności, równości, bezpośredniości oraz 
tajności głosowania15. Zasady te nie zostały sformułowane wprost w treści Aktu Kon-
stytucyjnego z 1986 r., niemniej jednak wynikają z obowiązującego ustawodawstwa 
wyborczego16.

Prawo udziału w głosowaniu (czyli czynne prawo wyborcze) w wyborach do Izby 
Reprezentantów mają osoby legitymujące się nowozelandzkim obywatelstwem, które 
ukończyły 18 lat i stale mieszkają na terytorium Nowej Zelandii. Z czynnego prawa 
wyborczego mogą też korzystać, przebywający czasowo w Nowej Zelandii, obywatele 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywatele państw 
członkowskich Wspólnoty Narodów (Commonwealthu)17.

Bierne prawo wyborcze mają natomiast obywatele Nowej Zelandii korzystający 
z czynnego prawa wyborczego, którzy również ukończyli 18. rok życia. Kandydować do 
Izby Reprezentantów nie mogą natomiast głównie te osoby, które były skazane prawo-
mocnym orzeczeniem sądu i odbywały co najmniej przez rok karę pozbawienia wolno-
ści, a także osoby sprawujące wymienione ustawowo funkcje w różnego rodzaju organach 
państwowych i instytucjach publicznych. Wyjątkiem są tu jedynie członkowie rządu 
(premier i ministrowie), którzy mogą bez przeszkód ubiegać się o mandaty członków 
Izby Reprezentantów.

Istotnym wyznacznikiem realizacji zasady powszechności prawa wyborczego 
w Nowej Zelandii było zawsze to, że w systemie wyborczym tego państwa nigdy nie 

 15 Zob. A. Geddis, Electoral Law in New Zealand. Practice and Policy, Wellington 2007, s. 9 i n.
 16 Obecnie podstawowe zasady prawa wyborczego oraz tryb przeprowadzania wyborów parlamentar-
nych do Izby Reprezentantów określa ustawa wyborcza z 1993 r., która wprowadziła istotne zmiany w sto-
sowanych wcześniej procedurach wyborczych. Zob. Electoral Act 1993.
 17 Prawa głosowania nie mają jedynie osoby odbywające karę pozbawienia wolności lub pozbawione 
praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
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stosowano ograniczeń praw wyborczych członków społeczności maoryskiej. Maorysi 
już od drugiej połowy XIX w. mieli zarówno czynne prawo wyborcze, jak też zagwa-
rantowaną swoją stałą reprezentację w parlamencie. Również obecnie obowiązujące 
ustawodawstwo wyborcze gwarantuje Maorysom prawo udziału w wyborach parlamen-
tarnych, zarówno na zasadach ogólnych, jak i poprzez głosowanie i wysuwanie własnych 
kandydatów w specjalnie tworzonych okręgach maoryskich18.

Zgodnie z zasadą równości wyborów, w sensie formalnym, każdy wyborca dys-
ponuje taką samą liczbą głosów. Po zmianach w systemie wyborczym z 1993 r. oznacza 
to prawo oddania przez każdego wyborcę dwóch głosów: pierwszego na jedną z partii 
politycznych zarejestrowanych na ogólnokrajowych listach kandydatów, drugiego zaś 
– na jednego z kandydatów ubiegających się o mandat w swoim okręgu wyborczym19. 
W wyborach do Izby Reprezentantów w mniejszym stopniu uwzględnia się natomiast 
zasadę równości materialnej, gdyż tworzone okręgi wyborcze nie gwarantują równej siły 
głosu każdego głosującego w tych wyborach. Wyrazem przyjęcia zasady bezpośrednio-
ści wyborów jest to, że sami wyborcy decydują o końcowym rezultacie przeprowadzo-
nego głosowania. Każdy wyborca głosuje bowiem wprost nie tylko na wybranego kan-
dydata w okręgu jednomandatowym, ale także wybiera jednego kandydata 
z ogólnokrajowej listy partyjnej i oddaje na niego przysługujący mu drugi głos. Celem 
stosowania zasady tajności głosowania jest z natomiast stworzenie wyborcom możliwo-
ści oddawania głosów w sposób nieskrępowany, a także uniemożliwienie stwierdzenia, 
jak głosowali poszczególni wyborcy.

Zarządzanie wyborów parlamentarnych w Nowej Zelandii mieści się tradycyjnie 
w ramach kompetencji gubernatora generalnego. Z uprawnienia tego korzysta on zarów-
no przed upływem ustawowo określonej kadencji Izby Reprezentantów, jak i podejmując 
decyzję o skróceniu kadencji parlamentu20.

W wyborach do parlamentu Nowej Zelandii liczba okręgów wyborczych oraz 
granice między poszczególnymi okręgami ulegały dotychczas częstym zmianom. Ostat-
nia daleko idąca weryfikacja okręgów wyborczych była przed wyborami z 1996 r., 
w których liczba okręgów jednomandatowych (wskutek reformy prawa wyborczego 
w 1993 r.) uległa zmniejszeniu z 99 do 65. Obowiązujące od 1993 r. reguły przeprowa-
dzania oraz ustalania wyników wyborów parlamentarnych przewidują wybór 65 posłów 
w jednomandatowych okręgach wyborczych, natomiast obsadzanie pozostałych 55 
mandatów z ogólnokrajowych list partyjnych. Od przyjętego sposobu elekcji przyszłych 
deputowanych uzależniona jest również procedura zgłaszania kandydatów. W wypadku 
kandydatów na posłów zgłaszanych w okręgach wyborczych każda kandydatura musi 
być poparta podpisami co najmniej 10 uprawnionych wyborców z danego okręgu wy-
borczego. Poza tym każdy z kandydatów ma obowiązek wpłacenia kaucji wyborczej 
w wysokości 300 dolarów nowozelandzkich, która może być mu zwrócona jedynie 

 18 Obecnie wybiera się w nich 7 deputowanych. Por. A. McRobie, Elections and the Electoral System, 
[w:] R. Miller (ed.), New Zealand. Government and Politics, Oxford 2001, s. 187 i n.
 19 Zob. szerzej J. Vowles, New Zealand: The Consolidation of Reform?, [w:] M. Gallagher, P. Mitchell 
(ed.), The Politics of Electoral Systems, Oxford 2005, s. 295 i n.
 20 Por. A.H. Angelo, Constitutional Law in New Zealand, Alphen aan den Rijn 2011, s. 81 i n.
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wtedy, gdy uzyska on co najmniej 5% głosów oddanych w okręgu wyborczym21. Nato-
miast prawo zgłaszania ogólnokrajowych list kandydatów przysługuje wyłącznie po-
szczególnym partiom politycznym.

Wybory parlamentarne w Nowej Zelandii przeprowadzane są tradycyjnie w sobo-
ty, aby w niedziele wierni mogli skupić się na uczestnictwie w uroczystościach religijnych. 
Podczas głosowania każdy wyborca dysponuje dwoma głosami, a więc udziela poparcia 
zarówno jednemu z kandydatów umieszczonych na okręgowej liście wyborczej („pierw-
szy głos”), oraz jednej z partii politycznych, która zgłosiła własną listę ogólnokrajową 
(„drugi głos”). Oba głosy przysługujące wyborcy nie są bynajmniej ze sobą powiązane, 
co oznacza, że swój „drugi głos” może on oddać na kandydata z listy ogólnokrajowej 
innej partii niż ta, której kandydat uzyskał jego poparcie (poprzez oddanie „pierwszego 
głosu”) w okręgu wyborczym22.

Podczas ustalania wyników głosowania w okręgach jednomandatowych stosowa-
na jest zasada zwykłej większości głosów. Mandat deputowanego w danym okręgu 
wyborczym zdobywa wówczas ten kandydat, który uzyskał największe poparcie ze 
strony wyborców, nawet jeśli było to mniej niż 50% ogólnej liczby głosów oddanych 
w tym okręgu. Natomiast wyniki głosowania na listy ogólnokrajowe obliczane są z wy-
korzystaniem systemu proporcjonalnego (metodą Sainte-Laguë)23. W pierwszej kolejno-
ści liczy się „drugie głosy”, a więc głosy oddane na ogólnokrajowe listy partyjne. Głosy 
zebrane przez poszczególne partie polityczne przeliczane są wtedy na mandaty poselskie 
z zastosowaniem zasady proporcjonalności. Przyznane w ten sposób każdej partii man-
daty zostają następnie przydzielone konkretnym kandydatom. Na tym etapie pierwszeń-
stwo w nabyciu mandatów mają kandydaci, którzy zwyciężyli w swoich okręgach jed-
nomandatowych. Możliwa jest też taka sytuacja, że jedna z partii politycznych zdobędzie 
w wyborach więcej „głosów pierwszych” niż „głosów drugich”. W konsekwencji partia 
ta wprowadzi do parlamentu więcej posłów wybranych w okręgach jednomandatowych 
od liczby przyznanych jej mandatów poselskich przy ich podziale z list ogólnokrajowych. 
Wówczas ugrupowanie to zdobywa tzw. mandaty nadwyżkowe (tego rodzaju „mandaty 
nadwyżkowe” występują od dawna w niemieckim Bundestagu), a tym samym zostaje 
przekroczona ustawowa liczba 120 deputowanych w Izbie Reprezentantów24. Taka ewen-
tualność jest jak najbardziej dopuszczalna w ramach przyjętego przez Nową Zelandię 
w 1993 r. systemu liczenia głosów i podziału mandatów w parlamencie25.

 21 W każdym jednomandatowym okręgu wyborczym sporządzana jest tylko jedna lista kandydatów, 
na której zaznacza się przynależność polityczną każdego kandydata.
 22 W praktyce wyborczej co najmniej ¾ wyborców oddaje jednak dwa głosy na kandydatów reprezen-
tujących tę samą partię polityczną. Por. R. Miller, op. cit., s. 211 i n.
 23 W podziale mandatów z tych list mogą uczestniczyć jedynie te partie polityczne, które uzyskały co 
najmniej 5% głosów w skali całego kraju lub wywalczyły co najmniej jeden mandat poselski bezpośrednio 
w okręgu wyborczym.
 24 Wprowadzony w Nowej Zelandii w 1993 r. mieszany system rozdziału mandatów określa się termi-
nem Mixed-Member Proportional (w skrócie MMP).
 25 Co prawda w wyborach parlamentarnych do Izby Reprezentantów z 1996, 1999 i 2002 r. wybranych 
zostało po 120 posłów, ale już w kolejnych głosowaniach wyłoniono odpowiednio: w 2005 r. – 121, 
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Prezentując system wyborczy w Nowej Zelandii, nie sposób nie zwrócić uwagi na 
fakt, że Izba Reprezentantów wybierana jest na dość nietypową, bo trzyletnią kadencję. 
Kadencja tej izby jest liczona od dnia zebrania się jej na pierwsze posiedzenie po prze-
prowadzonych wyborach parlamentarnych. Jeśli zaś idzie o upływ kadencji Izby Repre-
zentantów, to każdorazowo trwa ona do momentu podjęcia decyzji przez gubernatora 
generalnego o rozwiązaniu parlamentu i zarządzeniu nowych wyborów parlamentarnych. 
Oznacza to, że podjęcie decyzji przez gubernatora generalnego musi nastąpić przed 
formalnym upływem kadencji Izby Reprezentantów. Tak więc rozwiązanie parlamentu 
jest w systemie konstytucyjnym Nowej Zelandii i podobnie jak w brytyjskim systemie 
rządów parlamentarno-gabinetowych, naturalnym sposobem zakończenia jego kadencji26.

Niezależnie od tego przewiduje się też możliwość wcześniejszego rozwiązania 
Izby Reprezentantów przez gubernatora generalnego oraz przeprowadzenia przedtermi-
nowych wyborów parlamentarnych. Wówczas skrócenie kadencji parlamentu może na-
stąpić jedynie po zgłoszeniu formalnego wniosku przez premiera o przedterminowe 
rozwiązanie Izby Reprezentantów27. Z obowiązujących regulacji prawnych nie wynika 
bynajmniej, czy taki wniosek premiera jest dla gubernatora generalnego wiążący i tym 
samym jest on zobligowany do rozwiązania parlamentu. Zgodnie z przyjętym zwyczajem 
konstytucyjnym gubernator generalny powinien jednak zawsze przychylić się do wnio-
sku zgłoszonego przez premiera.

Wniosek premiera o wcześniejsze rozwiązanie Izby Reprezentantów przygotowy-
wany jest zwykle w sytuacji, kiedy kierownictwo partii rządzącej dochodzi do przeko-
nania, że w trakcie przedterminowych wyborów parlamentarnych istnieje realna szansa 
na optymalny sukces wyborczy i utrzymanie się u władzy28. Jak pokazuje jednak do-
tychczasowa praktyka parlamentarna Nowej Zelandii, decyzje w sprawie wcześniejsze-
go rozwiązania parlamentu podejmowane są sporadycznie, co istotnie odróżnia system 
rządów w tym państwie od innych współczesnych systemów parlamentarnych.

4. Frakcje parlamentarne

Struktura polityczna parlamentu Nowej Zelandii stanowi wierne odzwierciedlenie 
istniejącego w tym państwie systemu partyjnego. W nowozelandzkim systemie partyjnym 
kluczową rolę odgrywają od połowy lat trzydziestych XX w. dwie partie polityczne: 
Nowozelandzka Partia Narodowa (New Zealand National Party) i Nowozelandzka Partia 
Pracy (New Zealand Labour Party). Dlatego przez kilkadziesiąt lat system partyjny 
Nowej Zelandii był faktycznie systemem dwupartyjnym, gdyż niezmiennie w walce 
o władzę rywalizowały ze sobą tylko te dwie partie polityczne. Utrzymywaniu się do-
minacji tych partii sprzyjał niewątpliwie praktykowany system wyborczy, a zwłaszcza 

w 2008 r. – 122, w 2011 r. – 121, w 2014 r. - 121 deputowanych. Po ostatnich wyborach z 23 września 
2017 r. w Izbie Reprezentantów zasiada 120 posłów.
 26 Por. D. McGee, Parliamentary Practice in New Zealand, Wellington 2005, s. 84 i n.
 27 Por. S. Bożyk, System konstytucyjny Nowej Zelandii, Warszawa 2009, s. 36.
 28 Zob. szerzej np. S. Gardbaum, The New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory nad 
Practice, Cambridge 2013, s. 129 i n.
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wyłanianie Izby Reprezentantów w jednomandatowych okręgach wyborczych. Wskutek 
tego zwycięska partia tworzyła zawsze jednopartyjny rząd, druga zaś przechodziła do 
opozycji29.

Sytuacja w tym zakresie uległa jednak widocznej zmianie po wprowadzeniu w 1993 r. 
mieszanego systemu ustalania wyników głosowania w wyborach parlamentarnych. Nowe 
rozwiązania w prawie wyborczym umożliwiły wywalczenie przez kilka mniejszych 
partii swojej reprezentacji w Izbie Reprezentantów. Nadal utrzymuje się co prawda zna-
cząca supremacja Partii Narodowej oraz Partii Pracy, ale żadna z nich nie jest już w stanie 
utworzyć jednopartyjnego rządu30. W konsekwencji w ostatnich latach pojawiła się w ustro-
ju Nowej Zelandii, nieznana wcześniej, instytucja gabinetów koalicyjnych.

Regułą jest, że reprezentowane w parlamencie partie polityczne tworzą w jego 
ramach własne frakcje parlamentarne. Tak jest również w Nowej Zelandii, z tym jednak, 
że zasady tworzenia i funkcjonowania frakcji partyjnych w nowozelandzkim parlamen-
cie nie zostały określone ani w ustawach, ani też w uchwałach parlamentu. Wobec tego 
ich działalność opiera się głownie na ukształtowanych w praktyce i utrwalonych zwy-
czajach parlamentarnych, które nawiązują zresztą bardzo wyraźnie do reguł funkcjono-
wania frakcji partyjnych w brytyjskiej Izbie Gmin.

Do niedawna w nowozelandzkim parlamencie tworzone były zazwyczaj tylko dwie 
frakcje partyjne – Partii Narodowej i Partii Pracy. Od 1996 r. własne frakcje partyjne 
w parlamencie tworzone są już po każdych kolejnych wyborach jeszcze przez kilka innych 
partii politycznych31. W praktyce rola poszczególnych frakcji parlamentarnych w Izbie 
Reprezentantów uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy dana partia sprawuje 
aktualnie władzę w ramach koalicji rządowej, czy też znajduje się w opozycji wobec 
rządu. W Nowej Zelandii, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, stosowana jest bowiem 
reguła, że z grona partii (koalicji partyjnej), która wywalczyła w wyborach większość 
mandatów w Izbie Reprezentantów, wyłaniany jest skład rządu, zaś liderowi partii więk-
szości zostaje powierzony urząd premiera32. Natomiast przywódca drugiej najsilniejszej 
partii, która jednak nie zdobyła w tej izbie większości, zostaje oficjalnie uznany za lide-
ra opozycji i wspólnie z najbliższymi współpracownikami tworzy gabinet cieni.

Nominalnym przywódcą frakcji parlamentarnej tej partii, która znajduje się u wła-
dzy, przewodząc koalicji rządowej, jest aktualnie urzędujący premier33. Praktycznie 
jednak, z uwagi na ciążące na nim obowiązki szefa rządu, do kierowania działalnością 
tej frakcji wyznaczany jest jeden z członków gabinetu, funkcjonujący w parlamencie 
jako lider izby (Leader of the House). Jemu przede wszystkim powierza się sprawowanie 
nadzoru nad realizacją przez Izbę Reprezentantów programu rządowego, a także nad 
tokiem rozstrzygania spraw wniesionych pod obrady parlamentu. W nowozelandzkim 

 29 Zob. szerzej R. Miller, op. cit., s. 32 i n.
 30 Podczas ostatnich wyborów do Izby Reprezentantów w dniu 23 września 2017 r. Partia Narodowa 
zdobyła 56 mandatów, zaś Partia Pracy – 46.
 31 Niezmiennie od 1996 r. własne frakcje parlamentarne w Izbie Reprezentantów tworzą jeszcze dwie 
partie polityczne: Partia Zielonych (Green Party) oraz Najpierw Nowa Zelandia (New Zealand First).
 32 Por. E. McLeay, op. cit, s. 51 i n.
 33 Por. S. Bożyk, Nowa Zelandia…, s. 563.
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parlamencie lider frakcji tej partii, która dominuje w koalicji rządowej, jest wspierany 
przez whipa tej partii i jego zastępcę, których zadaniem jest czuwanie nad przestrzega-
niem dyscypliny partyjnej podczas głosowań oraz w parlamentarnych wystąpieniach 
deputowanych34. Pełnią oni tym samym znaczącą rolę w ramach frakcji parlamentarnej, 
gdyż zapewnienie dyscypliny partyjnej deputowanych rządzącej partii umożliwia spraw-
ne funkcjonowanie parlamentu oraz gwarantuje utrzymanie przewagi partiom koalicji 
rządowej nad opozycją polityczną w Izbie Reprezentantów.

5. Wnioski

System wyborczy do jednoizbowego parlamentu Nowej Zelandii oparty jest na 
kilku klasycznych zasadach, które znajdują zastosowanie w wyborach parlamentarnych 
w wielu współczesnych systemach ustrojowych. Występują w nim jednak także takie 
rozwiązania, które cechuje znaczny stopień oryginalności. Te ostatnie wprowadzone 
zostały przede wszystkim podczas daleko idącej reformy systemu wyborczego w 1993 r. 
Największe konsekwencje spowodowało wprowadzenie tzw. mieszanego systemu usta-
lania wyników głosowania w wyborach do Izby Reprezentantów. Zmiana ta doprowa-
dziła bowiem de facto do załamania się w Nowej Zelandii systemu dwupartyjnego, 
który funkcjonował w tym państwie od kilkudziesięciu lat. Od 1993 r. utrzymuje się co 
prawda supremacja w Izbie Reprezentantów dwóch najsilniejszych dotychczas partii 
politycznych (Partii Narodowej i Partii Pracy), ale żadna z nich nie jest już w stanie 
wywalczyć w wyborach bezwzględnej większości w parlamencie i utworzyć jednopar-
tyjnego rządu. W efekcie w systemie ustrojowym Nowej Zelandii pojawiła się w ostatnich 
latach zupełnie nieznana wcześniej instytucja gabinetów koalicyjnych, tworzonych przez 
co najmniej dwie partie polityczne.

 34 Por. Ch.J. Kam, Party Discipline and Parliamentary Politics, Cambridge 2009, s. 103 i n.
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Artykuł 41 Konstytucji Meksyku  
(brzmienie, objaśnienia, znaczenie) 

Wprowadzenie
Gdy 5 lutego 1917 r. uchwalono obowiązującą Konstytucję Meksyku, jej art. 41 

głosił: „Lud sprawuje zwierzchnictwo za pośrednictwem władz Związku, w ramach ich 
zakresów działania oraz przez władze stanowe odnośnie do ich spraw wewnętrznych, 
w trybie określonym niniejszą Konstytucją Federalną, a także konstytucjami stanów, 
które nigdy nie mogą naruszyć postanowień niniejszego Paktu Federalnego”. Fragment 
ten obowiązywał w niezmienionej postaci przez niemal 99 lat, tj. do 29 I 2016 r. Wówczas 
to ustalono jego obecnie obowiązującą redakcję: „Lud sprawuje zwierzchnictwo za po-
średnictwem władz Unii, w ramach ich zakresów działania oraz przez władze stanowe 
i Miasta Meksyku odnośnie do ich spraw wewnętrznych, w trybie określonym niniejszą 
Konstytucją Federalną, a także konstytucjami poszczególnych stanów i Miasta Meksyku, 
które nigdy nie mogą naruszyć postanowień Paktu Federalnego”1. Modyfikację spowo-
dowało zastąpienie dotychczasowego Dystryktu Federalnego przez Miasto Meksyk. 
Stolica uzyskała prawo ‒ jak stany – posiadania konstytucji, a dotychczasowe polityczno-
-administracyjne organy tzw. delegatur, na które podzielona była aglomeracja, namiast-
kę organów samorządowych z wójtem (burmistrzem) na czele. Nie jest to jednak koniec 
związany z wypełnieniem konstytucyjnej normy dotyczącej stolicy kraju2.

Ten jedyny ustęp art. 41 konstytucji uzupełniono dopiero w 1977 r. Od tego czasu do 
chwili obecnej omawiany artykuł był uzupełniany o dalsze ustępy, łącznie 63 o różnej dłu-
gości. Dzielą się one na jednostki, numerowane rzymskimi liczbami. W ich ramach wystę-
pują fragmenty wyodrębnione literami albo sekcjami. Te ostatnie mogą również dzielić się 
na części wyróżnione również literami. Omawiany artykuł nie jest przykładem realizacji 
zasad tzw. dobrej legislacji3. W dalszej części przedstawię (kursywą) w całości wspomnia-
ny artykuł w polskim przekładzie z towarzyszącymi, moimi uwagami, w przypisach.

 1 Jest to tzw. Anahuacki Pakt Federalny z 28 VI 1823 r. Według P. Sancheza wyraził on istotę meksy-
kańskiej wersji państwa związkowego: „prowincje nie odłączają się absolutnie, aby być innymi, kolejnymi, 
niezależnymi państwami. Żadna nie myślała o takim szaleństwie”. P. Sanchez, Le pacto federal Anahuac, 
“Revista de la Facultad de Derecho de Mexico” 1964, t. XIV, nr. 56, s. 13.
 2 Por. K. Complak, Stolice państw jak zagadnienie konstytucyjne, [w:] J. Supernat (red.) Między tra-
dycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ja-
nowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 98.
 3 Dlatego spotkał się z propozycją jego poprawienia w pracy wydanej z okazji 100-lecia Konstytucji 
Meksyku. H. Fix-Fierro i D. Valades, (red.), Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Texto 
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Art. 41, wraz z kilkunastoma innymi zawartymi w meksykańskiej ustawie zasad-
niczej, zalicza się do tzw. reglamentacyjnych. Nie jest to jednak najdłuższy artykuł ze 
wspomnianej listy kilkunastu przepisów wykraczających poza materię konstytucyjną. 
Sam tekst Konstytucji Meksyku liczy zaledwie 136 artykułów, tzn. ma ich o niemal 
połowę mniej niż obowiązująca polska. Mimo to Konstytucja Meksyku jest ponad trzy-
krotnie dłuższa od naszej4. Jeśli chodzi o dwukrotnie przytoczony ustęp art. 41, to skła-
da się on ‒ po wykluczeniu wspomnianej zmiany na rok przed stuleciem Queretarskiej 
Konstytucji z 1917 r. ‒ na jej sławne 3%, które ostało się z jej pierwotnego tekstu.

Mimo swej doniosłości art. 41 Konstytucji Meksyku nie jest jedynym przepisem 
ustawy zasadniczej regulującym prawo wyborcze. W szczególności należy tutaj wymie-
nić jej artykuły 52‒60, 81, 99, 116. W nich uściślono wiele z wymienionych instytucji 
rozwiązań, zwłaszcza dotyczących systemu wyborczego istniejącego w kraju. Za D. Noh-
lenem można go nazwać segmentowym, nastawionym na tworzenie większości5. Podle-
ga on stałej reformie, a istotnym jego akordem jest odejście od głównego hasła Rewolu-
cji Meksykańskiej z 1917 r. „Głosowanie efektywne, a nie wybór ponowny”. Począwszy 
od wyborów w 2018 r. można wybrać, na kolejną drugą kadencję, tego samego federal-
nego posła trzykrotnie, a senatora dwukrotnie. Wybór ponowny członków stanowych 
ciał ustawodawczych i/lub samorządowych jest również możliwy, w pierwszym przy-
padku na trzy kolejne mandaty, a w drugim na jeden, pod warunkiem odpowiednich 
zmian w konstytucjach stanowych6.

Art. 41
Odnowienie władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej odbywa się w wyborach 

wolnych, rzeczywistych i okresowych, na następujących podstawach: I. Stronnictwa 
polityczne są jednostkami o znaczeniu publicznym; ustawa określa normy i wymogi dla 
ich rejestracji prawnej, swoiste formy ich udziału w procesie wyborczym oraz przyna-
leżne im prawa, obowiązki i prerogatywy.

Celem stronnictw politycznych jest rozwijanie udziału ludu w życiu demokratycznym, 
przyczynianie się do integracji organów przedstawicielskich, a jako organizacjom oby-
watelskim umożliwienie ludowi sprawowanie włazy publicznej, zgodnie z wysuwanymi 

reordenado y consolidado. Con las reformas y adiciones hasta el 15 de 2016. Ley de Desarrrollo Constitu-
cional. Anteproyecto. Estudio academico, Mexico 2017, s. 87‒89.
 4 Por. ibidem, s. 6.
 5 D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. Teoria systemów wyborczych, Wydawnictwo Nauko-
we Scholar, Warszawa 2004, s. 235‒236. Jak dodaje on „na wzór błędnie rozumianego niemieckiego syste-
mu wyborczego wprowadzono listę dodatkową i wybory proporcjonalne, aby umożliwić reprezentację opo-
zycji, która uzyskiwała nowe mandaty ponad dotychczas zapewnione mandaty mniejszościowe”. Polscy 
badacze wolą nazywać meksykański system wyborczy paralelnym, superpozycyjnym, okopowym, czy po 
prostu, mieszanym. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz 
systemów wyborczych, Wolters Kluwer Polska SA, 2013 s. 232.
 6 Mimo warunkowego złamania absolutnego zakazu reelekcji reforma konstytucji w 2014 r. wprowa-
dziła jeszcze jedno dość istotne ograniczenie prawa członków meksykańskiego parlamentu do ponownego 
wyboru. Tamtejsi posłowie lub senatorowie mogą się ubiegać o ponowny wybór, jeśli zachowali członko-
stwo w stronnictwie politycznym z listy, którego byli wybrani po raz pierwszy, chyba że utracili lub zrzekli 
się tej przynależności partyjnej przed upływem pierwszej połowy swego mandatu.
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programami, zasadami oraz ideałami, za pośrednictwem wyborów powszechnych, wolnych, 
bezpośrednich, w tajnym głosowaniu, a także według reguł gwarantujących parytet mię-
dzy płciami odnośnie do kandydatur do ciał prawodawczych, federalnych i stanowych. 
Jedynie obywatele mogą zakładać stronnictwa polityczne oraz przynależeć do nich w spo-
sób swobodny i nie kolektywny; w konsekwencji, zabronione jest włączanie się organizacji 
związkowych lub o innych celach do zakładania partii oraz jakakolwiek forma przyna-
leżności zbiorowej.

Władze wyborcze mogą ingerować w sprawy wewnętrzne stronnictw politycznych 
jedynie w trybie określonym Konstytucją oraz ustawą.

Ogólnokrajowe partie polityczne mają prawo do udziału w wyborach w jednostkach 
federalnych i samorządowych. Ogólnokrajowe stronnictwo polityczne, które nie uzyska-
ło co najmniej trzech procent ogółu głosów ważnie oddanych w jakichkolwiek wyborach 
mających na celu odnowienie władzy wykonawczej lub izby Kongresu Narodowego, 
traci rejestrację.

II. Ustawa zapewnia sprawiedliwe rozporządzanie przez ogólnokrajowe stronnic-
twa polityczne środkami dla urzeczywistnienia aktywności oraz określa reguły, jakim 
podlega ich finansowanie oraz ich kampanii wyborczych, przy czym powinna ona za-
pewnić, aby środki publiczne przeważały nad prywatnymi.

Pieniądze publiczne dla stronnictw politycznych, które zachowują rejestrację po 
wyborach składają się z wkładów przeznaczonych na utrzymanie ich stałych, zwykłych 
działań, zmierzających do uzyskania głosów podczas wyborów, a także o specyficznym 
charakterze. Środki te przyznawane są, zgodnie z ustawą, w następujący sposób:

a) Publiczne finansowanie dla utrzymania ich zwykłej, stałej działalności ustala-
ne jest corocznie, mnożąc ogólną liczbę obywateli wpisanych na listy wyborcze 
przez sześćdziesiąt pięć procent dziennej wartości Aktualnej Jednostki Miary. 
Wynikający z tego trzydzieści procent sumy, rozdziela się równo między stron-
nictwa polityczne, a pozostałe siedemdziesiąt procent zgodnie z liczbą głosów, 
jaką uzyskały one podczas bezpośrednio poprzednich wyborów do Izby Posel-
skiej7.

b) Publiczne finansowanie na rzecz działalności zmierzającej do uzyskania głosów 
w roku, w którym wybiera się prezydenta republiki, senatorów oraz posłów 
federalnych równe jest pięćdziesięciu procentom finansowania publicznego 
odpowiadającemu każdemu stronnictwu politycznemu za ich zwykłą działalność 
w tym roku; w razie wyboru jedynie posłów federalnych jest ono równe trzy-
dziestu procentom tego finansowania na zwykłą działalność.

c) Publiczne finansowanie działań specyficznych, dotyczących oświaty, podno-
szenia kwalifikacji, badań społeczno-gospodarczych i politycznych, oraz na 

 7 Celem przybliżenia meksykańskich urządzeń i instytucji stosuję polską terminologię w tym zakre-
sie. Meksykańską Izbę Deputowanych można by było nazwać ‒ w razie przyzwolenia na takie licentia po-
etica ‒ sejmem. Byłoby to zbyt szokujące dla polskiego czytelnika, nieprzywykłego do takich radykalnych 
tłumaczeń. Dlatego posłużyłem się innym wyrażeniem z rodzimego leksykonu, synonimicznym do sejmu. 
Mimo tych obiekcji odstępujemy niekiedy, z własnej rzekomej wyłączności (niepowtarzalności) terminolo-
gicznej, pisząc (mówiąc), na przykład o japońskim sejmie.
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rzecz przedsięwzięć wydawniczych, równe jest trzem procentom ogólnej sumy 
finansowania publicznego przeznaczonego corocznie na zwykłe działania. 
Trzydzieści procent, pozyskane stosownie do tych reguł, rozdziela się równo 
między stronnictwa polityczne, a pozostałe siedemdziesiąt procent odpowied-
nio do liczby głosów uzyskanych w ostatnich wyborach posłów.

Ustawa wyznacza granice wydatków na rzecz wewnętrznych procesów wyłaniania 
kandydatów oraz na kampanie wyborcze. Ustawa ta ustala maksymalną sumę wkładów 
członków i sympatyków; określa ona procedury dla kontroli, stosownego przeglądu 
i nadzoru, podczas kampanii, pochodzenia oraz wykorzystania wszystkich rozporządza-
nych zasobów; także przewiduje kary nakładane za naruszenie tych przepisów.

W podobny sposób ustawa określa tryb likwidacji zobowiązań partii tracących 
rejestr oraz okoliczności, w jakich ich majątek i pozostałości przypadną Federacji.

III. Ogólnokrajowe stronnictwa polityczne mają prawo do stałego korzystania ze 
środków masowego przekazu. Indywidualni kandydaci8 mają prawo dostępu do uprzy-
wilejowania w kampanii wyborczej, w trybie przewidzianym ustawą.

SEKCJA A. Krajowe Biuro Wyborcze (INE)9 jest jedyną uprawnioną władzą do 
zarządzania czasem należącym do państwa w radiu i telewizji, przeznaczonym dla jego 
własnych celów oraz do wykonywania prawa przez ogólnokrajowe stronnictwa politycz-
ne, w następujący, ustawowy sposób:

a. Od początku przedkampanii do dnia wyborów10 należy dziennie do dyspozycji 
Krajowego Biura Wyborczego (INE) czterdzieści osiem minut. Rozdziela się je 
od dwóch do trzech minut na każdą godzinę audycji w każdej stacji radiowej 
i w każdym kanale telewizyjnym, w porze wskazanej w ustępie d) tej sekcji. 
W okresie między końcem przedkampanii, a początkiem kampanii, pięćdziesiąt 
procent czasu radiowego i telewizyjnego przeznacza się dla celów organów 
wyborczych, a pozostałą część dla upowszechniania, zgodnie z ustawą, ogólnych 
informacji stronnictw politycznych;

 8 W oryginale nazywają się oni kandydatami niezależnymi. Wydaje się, że lepszą nazwą dla „samot-
nie” ubiegających się o obieralne stanowiska jest proponowane. Dodam, że ustawowe dopuszczenie poje-
dynczych osób spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem Sądu Najwyższego Meksyku. W wyroku 
z 2008 r. organ ten uznał, że przyznanie tzw. niezależnym aspirantom biernego prawa wyborczego kłóciłoby 
się z wykładnią funkcjonalną art. 35 i 41 konstytucji. Reforma konstytucji z 9 VIII 2014 r. dopuściła indy-
widualne kandydatury na wszystkich szczeblach systemu przedstawicielskiego. Por. głośną sprawę byłego 
ministra spraw zagranicznych Meksyku, który chciał kandydować samodzielnie w wyborach prezydenc-
kich: wyrok Sądu z San Jose z 6 VIII 2008 r. Inter-American Court of Human Rights case Castaneda Gut-
man v. Mexico.
 9 Zdając sobie sprawę z pewnych różnic, między polskim Krajowym Biurem Wyborczym a jego mek-
sykańskim odpowiednikiem, wydaje się lepszym proponowane tłumaczenie. Dosłowny przekład tej instytu-
cji ‒ Narodowy Instytut Wyborczy ‒ byłby nie tylko przesadą, ale i dużym przekłamaniem. Ponadto, suge-
rowałoby raczej zakład naukowy czy badawczy niż organ codziennej administracji wyborczej.
 10 Meksykańskie prawo wyborcze wyróżnia: przedkampanię, międzykampanię oraz kampanię. Nie 
jest to za bardzo czytelne odróżnienie, a tym bardziej przestrzegane. Dla współczesnego Meksyku charak-
terystyczne stały się spory dotyczące aktów poprzedzających kampanie. Por. J.M. Serna de la Garza, The 
Constitution of Mexico. A Contextual Analysis, “Hart Publishing” 2013, s. 26‒27.
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b. W trakcie przedkampanii stronnictwa polityczne rozporządzają minutą na 
każdą godzinę transmisji w każdej stacji radiowej i kanale telewizyjnym; po-
zostałą część czasu wykorzystuje się zgodnie z postanowieniami ustawy;

c. Podczas kampanii wyborczych powinno przeznaczyć się co najmniej do osiem-
dziesięciu pięciu procent łącznego czasu, o którym mowa w tej sekcji, na za-
spokojenie praw antenowych stronnictw politycznych oraz kandydatów;

d. Audycje w każdej stacji radiowej i kanale telewizyjnym rozdziela się w ramach 
godzin programowych między szóstą rano a północą;

e. Czas ustanowiony, jako prawo stronnictw politycznych i odpowiednio kandy-
datów indywidualnych, rozdziela się między nimi w następujący sposób: sie-
demdziesiąt procent przypada stronnictwom politycznym stosownie do ostatnich 
wyników wyborczych na posłów federalnych, a pozostałe trzydzieści procent 
dzieli się w równych częściach, z których jedna może być przyznana kandyda-
tom niezależnym w całości;

f. Każdemu ogólnokrajowemu stronnictwu politycznemu bez mandatów w Kon-
gresie Unii przyznaje się zaledwie część czasu radiowego i telewizyjnego od-
powiednią do procentu równego ustalonego w poprzednim ustępie, oraz

g. Niezależnie od postanowień w sekcji A i B oraz poza okresami federalnych 
przedkampanii i kampanii wyborczych, Krajowemu Biuru Wyborczemu (INE) 
przyznaje się do dwunastu procent ogółu czasu, którym rozporządza państwo 
w radiu i telewizji, na podstawie ustawy, w jakiejkolwiek postaci; z tego przy-
znanego czasu, Rada (INE) rozdziela równo między ogólnokrajowe stronnictwa 
polityczne, pięćdziesiąt procent; pozostały czas wykorzystuje dla własnych 
celów lub innych organów wyborczych, zarówno federalnych, jak i stanowych. 
Każde ogólnokrajowe stronnictwo polityczne wykorzystuje czas, który z tego 
tytułu przypada jemu w formacie określonym ustawą. Audycje, o których mowa 
w tym ustępie, odbywają się godzinach wyznaczonych prze Radę (INE), zgod-
nie z postanowieniami ustępu d) niniejszej sekcji. W szczególnych okoliczno-
ściach, jeśli to zostanie uzasadnione, Rada (INE) może rozporządzać czasem 
przewidzianym na propagandę partyjną na rzecz określonego stronnictwa.

Stronnictwa polityczne oraz kandydaci nie mogą zamawiać lub nabywać sami, lub 
przez podstawione osoby audycji w jakichkolwiek programach radiowych i telewizyjnych.

Żadna inna osoba fizyczna lub prawna nie może sama lub na konto osób trzecich 
zamawiać audycji propagandowych w radiu lub telewizji mających na celu wpływanie 
na preferencje wyborcze obywateli ani na rzecz lub przeciwko stronnictwom politycznym 
albo kandydatom na funkcje pochodzące z wyborów. Zabrania się nadawania na tery-
torium narodowym tego rodzaju audycji zamówionych za granicą.

Postanowienia zawarte w dwóch ostatnich ustępach powinny być urzeczywistnia-
ne w stanach, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

SEKCJA B. Dla celów wyborczych w stanach Krajowe Biuro Wyborcze (INE) 
zarządza czasem należnym państwu w radiu i telewizji w stacjach i kanałach pokrywa-
jących odpowiednie jednostki w następujący sposób, przewidziany w ustawie:
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a) Dla lokalnych procesów wyborczych zbiegających się czasowo z wyborami 
federalnymi czas przeznaczony dla każdego stanu musi mieścić się w ogóle 
czasu przeznaczonego na propagandę wyborczą, zgodnie z ust. a), b) i c) Sek-
cji A;

b) Dla pozostałych procesów wyborczych wyznaczenie czasu odbywa się zgodnie 
z ustawą, według tych założeń;

c) Rozdział czasu antenowego między stronnictwa polityczne, w tym partii o za-
sięgu lokalnym, i kandydatów indywidualnych odbywa się według kryteriów 
przewidzianych w sekcji A oraz zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Jeśli zdaniem Krajowego Biura Wyborczego (INE) dostępny czas w radiu i tele-
wizji, o którym mowa w tej i poprzedniej sekcji, byłby niewystarczający dla jego celów, 
innych organów wyborczych lub dla kandydatów niezależnych, określi ono stosowne 
środki dla uzupełnienia brakującego czasu, zgodnie z ustawą.

SEKCJA C. W rozpowszechnianej propagandzie politycznej lub wyborczej stron-
nictw politycznych oraz kandydatów należy powstrzymywać się od wyrażeń zniesławia-
jących osoby.

Podczas kampanii wyborczych federalnych i samorządowych do zakończenia 
głosowania należy zawiesić rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu wszelkiej 
propagandy rządowej, zarówno władz federalnych, jak i stanowych oraz samorządowych 
jednostek terytorialnych Miasta Meksyku11, i jakichkolwiek innych instytucji publicznych. 
Jedynymi wyjątkami w tym zakresie są informacje rozpowszechniane przez organy wy-
borcze, dotyczące usług oświatowych oraz zdrowotnych lub niezbędne dla cywilnej 
ochrony w nagłych przypadkach.

SEKCJA D. Krajowe Biuro Wyborcze (INE) za pośrednictwem przewidzianych 
w ustawie skutecznych procedur zbada naruszenia niniejszych postanowień oraz spo-
rządzi dokumentację celem przedłożenia do rozpoznania i rozstrzygnięcia przez Trybu-
nał Wyborczy Władzy Sądowej Federacji. W toku postępowania Biuro (INE) może sto-
sować, oprócz innych środków tymczasowych, nakaz, zgodnie z ustawą, 
natychmiastowego zawieszenia lub zaprzestania audycji w radiu lub telewizji.

IV. Ustawa określa wymogi oraz formy realizacji procesów wyłaniania i zgłasza-
nia kandydatów na stanowiska obieralne, a także reguły dotyczące wyborczych przed-
kampanii i kampanii.

Naruszenie tych postanowień przez partie lub jakąkolwiek osobę fizyczną lub 
prawną będzie karane zgodnie z ustawą.

V. Organizacja wyborów jest funkcją państwa urzeczywistnianą przez Krajowe 
Biuro Wyborcze (INE) oraz publiczne organy terenowe, zgodnie z postanowieniami 
określonymi w Konstytucji.

SEKCJA A. Krajowe Biuro Wyborcze (INE) jest samodzielnym organem publicznym 
mającym osobowość prawną oraz własny majątek. W kształtowaniu jego składu 

 11 Zmiana stołecznego okręgu (DF) na Miasto Meksyk (CD) ma raczej hybrydowy charakter. Wbrew 
twierdzeniom meksykańskich mediów nie powstał 32 stan Meksyku. Por. uwagi na ten temat E. Andrade 
Sanchez, Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, Oxford University Press 
Mexico S.A de C.V., Meksyk 2017, s. 341‒346 oraz 198‒204.
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uczestniczą, zgodnie z ustawą, władza ustawodawcza, ogólnokrajowe stronnictwa poli-
tyczne oraz obywatele. Podstawowymi zasadami w wypełnianiu tej funkcji państwowej 
są: pewność, legalność, niezależność, bezstronność, pełna jawność i obiektywność.

Krajowe Biuro Wyborcze (INE) jest władzą w tej materii niezależną w zakresie 
swych rozstrzygnięć i w funkcjonowaniu oraz profesjonalną w działaniu; ma w swojej 
strukturze organy kierownicze, wykonawcze, techniczne i nadzoru. Rada Generalna jest 
najwyższym organem kierowniczym. Składa się ona z przewodniczącego oraz dziesięciu 
radców12. W jej obradach uczestniczą w charakterze doradczym, bez prawa głosu, rad-
cy władzy ustawodawczej, przedstawiciele stronnictw politycznych oraz sekretarz wy-
konawczy; ustawa określa zasady organizacji i działania organów, stosunki podporząd-
kowania między nimi, a także relacje z lokalnymi organami publicznymi. Organy 
wykonawcze i techniczne rozporządzają niezbędnymi wykwalifikowanymi kadrami do 
wykonywania swych uprawnień. Wewnętrzny organ kontrolny prowadzi, w zakresie 
swojego działania ‒ mając gwarancje autonomii technicznej i zarządzania ‒ nadzór nad 
wszystkimi dochodami i wydatkami Biura (INE). Przepisy ordynacji wyborczej oraz 
wydanego na jej podstawie statutu przez Radę Generalną, regulują stosunki pracy urzęd-
ników tego organu publicznego. Organy sprawdzania spisów wyborczych składają się 
głównie z przedstawicieli ogólnokrajowych stronnictw politycznych. W skład komisji 
wyborczych wchodzą obywatele. Posiedzenia wszystkich kierowniczych organów kole-
gialnych są, zgodnie z ustawą, jawne.

Biuro (INE) rozporządza sekretariatem do spraw wyborczych, korzystającym 
z wiary publicznej przy podejmowaniu działań w zakresie głosowań. Jego uprawnienia 
i działalność reguluje ustawa.

Przewodniczący oraz radcy wyborczy sprawują urząd przez dziewięć lat. Nie mogą 
być ponownie wybrani. Wybiera ich Izba Poselska większością dwóch trzecich obecnych 
członków, z zachowaniem następującego trybu:

a) Izba Poselska wydaje uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego oraz 
radców, przewidującą publiczne wezwanie do zgłaszania kandydatów, jego 
szczegółowe etapy, jego daty końcowe oraz terminy ostateczne, a także proce-
durę wyboru Oceniającego Komitetu Technicznego, składającego się z siedmiu 
osób o uznanym autorytecie, z których trzech powołuje organ kierownictwa 
politycznego Izby Poselskiej, dwóch ‒ Krajowa Komisja Praw Człowieka, oraz 
dwóch ‒ organ gwarantujący, przewidziany w art. 6 Konstytucji13;

 12 W tekście ustawy mówi się, że INE składa się z „radcy przewodniczącego i radców wyborczych”. 
Takie uściślenie w wypadku radcy „przewodniczącego” nie jest przyjęte w Polsce w odniesieniu do prze-
wodniczących ciał kolektywnych. W wypadku radców „wyborczych” stałe podkreślanie ich specjalizacji 
wydaje się przesadne i niezbyt stosowane w polskich aktach normatywnych. Mimo to dalej w tekście zacho-
wałem niekiedy oryginalne nazewnictwo, gdy wydało się mi ono niezbędne dla odróżnienia radców „wy-
borczych” od innym radców tam wymienionych. Dodam, że dołączany przymiotnik nie jest wolny od wie-
loznaczności.
 13 O kolegialnym ombudsmanie w Meksyku pisałem w książce B. Banaszak i in. (red.), System ochro-
ny praw człowieka, Zakamycze 2003, s, 308. Jeśli chodzi o „organ gwarantujący” to nie jest on wymieniony 
z nazwy w powołanym przepisie konstytucji Meksyku. Jest nim tzw. Federalny Instytut Dostępu do 
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b) Oceniający Komitet Techniczny otrzymuje pełną listę kandydatów publicznie 
zgłoszonych, ocenia spełnienie wymogów konstytucyjnych i ustawowych, a tak-
że ich przydatność do pełnienia stanowiska; wybiera pięciu kandydatów, naj-
lepiej ocenionych, na każdy nieobsadzony mandat, oraz przekazuje stosowną 
listę kierowniczemu organowi politycznemu Izby Poselskiej;

c) Organ politycznego kierownictwa wspiera działania zmierzające do ułatwienia 
wyboru przewodniczącego oraz radców, aby po ich dokonaniu, zgodnie z usta-
wą, instytucja ta mogła przekazać plenum Izby Poselskiej propozycje z odpo-
wiednimi wskazaniami;

d) Po wygaśnięciu terminu ustalonego w uchwale, wspomnianej w ust. a), w tym 
czasu na podjęcie głosowań lub przekazanie ich rezultatów przewidzianych 
w poprzednim ustępie, albo gdy doszło do głosowania bez uzyskania wymaga-
nego rezultatu, należy ponownie zwołać Izbę Poselską, aby ona na posiedzeniu 
plenarnym dokonała wyboru ‒ przez losowanie ‒ na podstawie listy sporzą-
dzonej przez Oceniający Komitet Techniczny.

W razie nieobsadzenia stanowiska przewodniczącego lub radcy podczas pierwszych 
sześciu lat wybiera się zastępcę dla dokończenia mandatu. Jeśli nieobsadzenie stanowi-
ska nastąpiło w ostatnich trzech latach, wybiera się radcę na nowy okres. Przewodni-
czący oraz radcy nie mogą piastować innej funkcji, stanowiska lub zleconego zatrudnie-
nia, z wyjątkiem takiego, w czasie wykonywania którego występują w imieniu Rady 
Generalnej lub bez wynagrodzenia w ramach zrzeszeń prelegentów, naukowych, kultu-
ralnych, badawczych lub dobroczynnych.

Kierownika wewnętrznego organu kierowniczego Biura (INE) powołuje Izba 
Poselska, w trybie ustawowym, większością dwóch trzecich obecnych członków, na 
wniosek publicznych instytucji szkolnictwa wyższego. Pełni on stanowisko przez sześć 
lat i może być ponownie wybrany tylko raz. Z punktu widzenia administracyjnego przy-
pisany on jest do szefostwa Rady Generalnej i pozostaje w niezbędnym współdziałaniu 
z Wyższym Urzędem Audytorskim Federacji.

Sekretarz wykonawczy powoływany jest większością dwóch trzecich głosów Rady 
Generalnej, na wniosek jej przewodniczącego.

Ustawa określa wymogi, aby zostać powołanym na Przewodniczącego Rady Ge-
neralnej, radcę wyborczego, kierownika wewnętrznego organu kontroli, Sekretarza 
Wykonawczego Krajowego Biura Wyborczego (INE). Osoby, które pełniły funkcje Prze-
wodniczącego, radców wyborczych oraz Sekretarza Wykonawczego nie mogą sprawować 
stanowisk we władzach publicznych, jeśli brały udział w ich wyborze, należeć do kie-
rownictwa partyjnego ani nie można ich zgłaszać na funkcje obieralne w ciągu dwóch 
lat od zakończenia urzędowania.

Radcy Władzy Ustawodawczej są zgłaszani przez frakcje parlamentarne z przy-
należnością partyjną w jakiejkolwiek z izb. Frakcja może zgłosić zaledwie jednego rad-
cę, niezależnie od swej reprezentacji w obu izbach.

Informacji i Ochrony Danych. Jest to organ kolegialny w przeciwieństwie do jego polskiego odpowiednika 
‒ Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
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SEKCJA B. Do Krajowego Biura Wyborczego (INE), zgodnie z Konstytucją oraz 
ustawami, należy:

a) W federalnych i lokalnych procesach wyborczych:
1. Dokształcanie w sprawach wyborczych;
2. Geografia wyborcza, a także projektowanie i wyznaczanie okręgów wybor-

czych oraz podział kraju na obwody do głosowania;
3. Rejestr oraz lista wyborców;
4. Ustanowienie komisji wyborczych oraz powołanie jej członków;
5. Opracowanie reguł, wytycznych, kryteriów, wzorów wskazywania wyników 

wstępnych; ankiet czy sondaży; obserwacji wyborów; szybkiego liczenia; 
druku dokumentów oraz wytwarzania materiałów wyborczych;

6. Kontrola dochodów i wydatków stronnictw politycznych i kandydatów;
7. Pozostałe czynności przewidziane ustawą.

b) W federalnych procesach wyborczych:
1. Ochrona uprawnień i prerogatyw kandydatów oraz stronnictw politycznych;
2. Przygotowanie dnia wyborów;
3. Druk dokumentów i wytwarzanie materiałów wyborczych;
4. Liczenie i sumowanie głosów, zgodnie z postanowieniami ustawy;
5. Stwierdzenie ważności wyboru i wydanie zaświadczeń o wyborze w wyborach 

posłów i senatorów;
6. Zliczanie głosów przy wyborze Prezydenta Stanów Zjednoczonych Meksyku 

w okręgach wyborczych;
7. Pozostałe czynności przewidziane ustawą.

Krajowe Biuro Wyborcze (INE) zapewnia organizację wyborów lokalnych na 
podstawie porozumienia z właściwymi władzami stanowymi, zgodnie z obowiązującym 
w tym zakresie ustawodawstwem, jeśli wystąpią one z takim żądaniem. Na wniosek 
stronnictw politycznych i zgodnie z ich prerogatywami, przestrzegając przepisów usta-
wowych, Biuro (INE) może zorganizować wybór ich kierownictwa.

Kontrola finansów stronnictw politycznych oraz kampanii kandydatów należy do 
Rady Generalnej Krajowego Biura Wyborczego (INE). Ustawa uściśla uprawnienia Rady 
w tym zakresie, a także określa zależne od niej organy techniczne, odpowiedzialne za 
sprawdzenie i wdrożenie procedur w celu stosowania odpowiednich sankcji. W wykona-
niu swych uprawnień Rada Generalna nie jest ograniczona przepisami o tajemnicy ban-
kowej, powierniczej, skarbowej oraz korzysta ze wsparcia władz federalnych i lokalnych.

W razie delegowania funkcji kontrolnej przez Krajowe Biuro Wyborcze (INE) jego 
organ techniczny jest pośrednikiem w celu przezwyciężenia ograniczenia, o którym mówi 
poprzedni ustęp.

SEKCJA C. W jednostkach Federacji wybory lokalne należą, zgodnie z postano-
wieniami Konstytucji, do miejscowych organów publicznych, wykonujących następujące 
zadania:

1. Ochrona uprawnień i prerogatyw kandydatów i stronnictw politycznych;
2. Wychowanie obywatelskie;
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3. Przygotowanie dnia głosowania;
4. Druk dokumentów i wytworzenie materiałów wyborczych;
5. Liczenie i sumowanie głosów, zgodnie z postanowieniami ustawy;
6. Stwierdzanie ważności i wydawanie zaświadczeń o wyborze w wyborach lokalnych;
7. Zliczanie głosów przy wyborze piastuna władzy wykonawczej;
8. Wyniki wstępne; badania i sondaże opinii publicznej; obserwacja wyborów oraz 

szybkie obliczanie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w poprzedniej sekcji;
9. Organizacja, rozwój, zliczanie i ogłoszenie wyników w mechanizmach partycypa-

cji obywatelskiej, przewidzianej w ustawodawstwie lokalnym;
10. Pozostałe niezastrzeżone dla Krajowego Biura Wyborczego (INE);
11. Inne określone w ustawie.

Na podstawie przesłanek ustawowych i przy poparciu większości, co najmniej, 
ośmiu głosów w Radzie Generalnej, Krajowe Biuro Wyborcze (INE) może:

a) Bezpośrednio przejąć realizację działań, właściwych funkcji wyborczych, na-
leżących do lokalnych organów wyborczych;

b) Przekazać na te organy wyborcze uprawnienia, o których mówi ustęp a) Sekcji 
B, bez uszczerbku wznowienia jego bezpośredniego wykonywania w każdej 
chwili;

c) Zająć się jakąkolwiek kwestią z zakresu działania lokalnych organów wybor-
czych, jeśli ich znaczenie zasługuje na to lub celem ustanowienia reguły inter-
pretacyjnej.
Zgodnie z Konstytucją do Krajowego Biura Wyborczego (INE) należy powoła-
nie i usunięcie członków wyższego organu kierowniczego publicznych instytu-
cji lokalnych.

SEKCJA D. Narodowa Profesjonalna Służba Wyborcza14 zajmuje się doborem, 
zatrudnianiem, dokształcaniem, fachowością, awansowaniem, oceną, rotacją, stabilizacją 
kadr i dyscypliną urzędników publicznych organów wykonawczych i technicznych Kra-
jowego Biura Wyborczego (INE) oraz publicznych organów stanowych w sprawach wy-
borczych. Krajowe Biuro Wyborcze (INE) reguluje organizację i działalność tej Służby.

VI. Dla zagwarantowania zgodności z Konstytucją i ustawami aktów i uchwał 
wyborczych tworzy się system zaskarżania tychże, na warunkach przewidzianych w Kon-
stytucji i ustawie. System ten nadaje ostateczność różnym etapom procesów wyborczych 
i zapewnia ochronę praw politycznych obywateli do głosowania, bycia wybranym oraz 
zrzeszania się na warunkach przewidzianych w art. 99 Konstytucji.

W sprawach wyborczych wniesienie środków zaskarżenia ‒ konstytucyjnych lub 
ustawowych ‒ nie ma skutku zawieszającego wobec uchwały czy kwestionowanego aktu.

 14 Jest to korpus służby cywilnej wyspecjalizowany w sprawach wyborczych. Jego powołanie 
w 1992 r. miało na celu przeciwstawienie się organizacji wyborów przez urzędników administracji publicz-
nej, w szczególności Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Byli oni dość przypadkowo rekrutowani do wy-
konywania czynności związanych z okresowo przeprowadzanymi głosowaniami powszechnymi, często 
z nadania zainteresowanych partii uczestniczących w wyborach. Wyższy Urząd Audytorski Federacji (ASF) 
uznał Narodową Profesjonalną Służbę Wyborczą za drugą najbardziej utrwaloną z 26 korpusów urzędni-
czych funkcjonujących w Meksyku.
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Artykuł 41 Konstytucji Meksyku (brzmienie, objaśnienia, znaczenie)

Ustawa przewiduje system nieważności wyborów federalnych lub lokalnych z po-
wodu poważnych, oszukańczych i oczywistych naruszeń prawa w następujących przy-
padkach:

a) Przekroczenia wydatków kampanii o pięć procent ogólnej sumy dozwolonej;
b) Zakupu lub nabycia obsługi informacyjnej lub czasu w radiu i telewizji, poza 

przypadkami powiedzianymi w ustawie;
c) Otrzymania lub użycia środków o niedozwolonym pochodzeniu albo środków 

publicznych w kampaniach wyborczych.
Naruszenia te muszą być uwiarygodnione w sposób obiektywny i materialny. 

Domniemywa się, że naruszenia są istotne, jeśli różnica głosów między pierwszym a dru-
gim miejscem jest poniżej pięciu procent.

W razie unieważnienia głosowania powszechnego zwołuje się wybory nadzwy-
czajne, w których nie może uczestniczyć ukarana osoba.

Zakończenie
Jest rzeczą nieprzypadkową, że omawianych uzupełnień w Konstytucji dokonano 

w ostatnim dwudziestopięcioleciu dwudziestego wieku. Pod koniec ubiegłego stulecia, 
zwłaszcza od ofensywy prezydenta J. Cartera w sprawie praw człowieka, USA zaczęły 
się domagać demokratyzacji Ameryki Łacińskiej. Meksyk, jako pierwsze państwo Pół-
kuli Zachodniej, zaczął stopniowo rozwiązywać to zadanie. W polu widzenia znalazła 
się kierownicza rola tamtejszej partii „robotniczo-chłopskiej”. Zbudowana przez Partię 
Instytucjonalno-Rewolucyjną dominacja zdawała się niezniszczalna. Dopuszczone do 
działania partie opozycyjne nie miały szans na zdobycie jakiegokolwiek zwycięstwa 
w głosowaniu powszechnym. Na pierwszy rzut poszło prawo wyborcze.

Pierwsze zmiany konstytucyjne przeprowadzono w 1977 r., kiedy do pierwszego 
ustępu dodano pięć nowych ‒ wówczas względne krótkich ‒ konstytucjonalizujących 
stronnictwa polityczne. Po tej nowości mieliśmy do czynienie z prawdziwym postępem 
geometrycznym przyrostu tekstu. Jak pisał w 2006 r. P. Salazar Ugarte, „nie jest prze-
sadą twierdzenie, że artykuł 41, przynajmniej po reformie z 1996 r., koncentruje normy, 
które dają świadectwo konstytucyjne głębokiej zmiany politycznej kraju w ostatnim 
ćwierćwieczu”. Tekst, który się ukształtował w latach 1986, 1989‒1990, 1993 i 1994, 
pozwolił stworzyć dwie podstawowe instytucje tych przeobrażeń ustrojowych: stronnic-
twa polityczne oraz organy wyborcze.

Jednocześnie uzupełnienia i doprecyzowania art. 41 pokazują jak tzw. rozwój nor-
matywno-instytucjonalny prowadzi do rozrostu treściowego konstytucji. W jej wyniku 
zatraca ona charakter, jak się ją inaczej nazywa ‒ ustawy zasadniczej. Historia konstytu-
cyjna tego kraju pokazuje, że niedawne reformy nie są i nie będą ostatnim słowem tzw. 
permanentnego ustrojodawcy Meksyku. Okazuje się, że do codziennej inflacji ustawodaw-
stwa dołączają coroczne superflua konstytucyjne. Nie muszę dodawać, jakie są negatywne 
następstwa tej ewolucji. Być może jej wynikiem będzie przeobrażenie dotychczasowej 
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ustawy zasadniczej w dużą kompilację, obszerną konsolidację jurydyczną albo po prostu 
w kodeks.

Dzisiaj po 41 latach inżynierii wyborczej, w tym odległym i bliskim nam kraju, 
mamy do czynienia z końcem ery z góry przewidywanych wyników głosowań powszech-
nych. Już w 2000 r. złamano po raz pierwszy monopol rządzącej w Meksyku od ponad 
70 lat Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej. Mimo dużych szans partii antysystemowej 
i jej kandydata na głowę państwa trudno przewidzieć rezultat zbliżających się wyborów 
prezydencko-parlamentarnych (1 lipca 2018 r.). Jego i/lub jej zwycięstwo będzie czymś 
więcej niż powieleniem tradycyjnego schematu demokracji liberalnej. Będzie ono dowo-
dem dalszego nadążania Meksyku za tendencjami politycznymi współczesnego świata.
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Kanton Jura – szwajcarska droga  
od konfliktu do konsensusu 

Każdy człowiek jest najlepszym sędzią własnych interesów...

dr Artur Preisner

1. Wprowadzenie

O relacji między wolnością jednostki a wpływem państwa dr Artur Preisner pisał, 
że państwo ze swej natury zwykle jest czynnikiem przeszkadzającym w procesie samo-
doskonalenia jednostki. Państwo stosuje praktyki paternalistyczne, częstokroć ograni-
czając obywatelowi jego wybory w życiu społeczno-politycznym. Ściśle określone in-
strukcje postępowania, jakie państwo narzuca swoim obywatelom, zdaniem dra Artura 
Preisnera zdają się sprawiać, że jednostka podporządkowuje się im raczej z mechanicz-
ną dokładnością, aniżeli z własnego przekonania. Dlatego też państwo powinno raczej 
ograniczyć swoją rolę, tak aby umożliwić jednostce samodoskonalenie. Cytując za Joh-
nem Stuartem Millem, dr Artur Preisner celnie stwierdził, że jeżeli „ktoś posiada pew-
ną ilość zdrowego rozsądku i doświadczenia, jego własny sposób urządzenia sobie życia 
jest najlepszy nie dlatego, że jest najlepszy sam przez się, lecz dlatego, że jest własny”1.

W kontekście koncepcji „własnych wyborów” według Milla warto zwrócić uwagę 
na wydarzenie, które zaszło latem 2017 r. w kilkutysięcznej gminie Moutier w Szwajca-
rii. W dniu 18 czerwca 2017 r. mieszkańcy gminy Moutier odpowiedzieli w drodze refe-
rendum na pytanie, czy chcą przyłączyć się do przede wszystkim francuskojęzycznego, 
katolickiego kantonu Jura, czy też pozostać częścią kantonu Berno, zamieszkanego 
głównie przez niemieckojęzycznych protestantów. Przy 2067 głosach na „tak”, niewiel-
ką przewagą 137 głosów mieszkańcy Moutier zadecydowali o przyłączeniu gminy do 
kantonu Jura2.

Mogłoby się wydawać, że referendum w gminie Moutier stanowi jedynie jedno 
z wielu lokalnych głosowań odbywających się każdego roku w Szwajcarii. Nie powinno 

 1 A. Preisner, Paternalizm a wolność, [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Aktualne wyzwa-
nia ochrony wolności i praw jednostki. Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogu-
sławowi Banaszakowi, Wrocław 2014, s. 62. Zob. również J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 
1959, s. 214.
 2 B. Kaufmann, Why Moutier matters more than Brexit, 22 czerwca 2017 r., https://www.swissinfo. 
ch/eng/directdemocracy/democratic-summer_why-moutier-matters-more-than-brexit/43276084 [dostęp 
21.01.2018].

https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/democratic-summer_why-moutier-matters-more-than-brexit/43276084
https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/democratic-summer_why-moutier-matters-more-than-brexit/43276084
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ono mieć zbyt wielkiego znaczenia na tle innych głosowań, zwłaszcza tych odbywających 
się na szczeblu federalnym, w których bierze udział kilka milionów wyborców, jak na 
przykład głosowanie w sprawie ułatwienia naturalizacji cudzoziemców czy też w sprawie 
reformy emerytalnej. Jednak głosowanie w tej niewielkiej gminie odbiło się echem nie 
tylko w Szwajcarii, lecz również poza jej granicami, ponieważ stanowi kolejny rozdział 
w ponad dwustuletniej historii konfliktu w regionie Jura.

Sytuacja w Jurze, obecnie stanowiącej najmniejszy kanton w Szwajcarii, porów-
nywana jest w literaturze niekiedy do kanadyjskiego Quebeku czy też Południowego 
Tyrolu3. Nie da się ukryć, że długotrwały konflikt w regionie Jury stanowi rysę na 
kreowanym od dziesięcioleci wizerunku Szwajcarii jako sprawnego organizmu państwowego, 
szczycącego się unikatowym systemem politycznym i wysoko ocenianym społeczeństwem 
obywatelskim. Co istotne jednak, ten sam konflikt jest jednocześnie wyśmienitym przy-
kładem na to, jak państwo szwajcarskie wdrożyło z sukcesem mechanizmy polityczne 
w celu pogodzenia separatystycznych dążeń Jury z interesem państwa, opierając się na 
poszanowaniu pluralizmu, konsensusu i demokracji bezpośredniej.

2. Rys historyczny

Rozpatrując podłoże konfliktu, należy sięgnąć do historii zarówno regionu Jura, 
jak i samej Szwajcarii. W przeciwieństwie do większości nowożytnych państw Europy 
Szwajcaria nie wyrosła na ideach państwa narodowego, którym nigdy zresztą się nie 
stała. Szwajcaria zawdzięcza swoją różnorodność i wielojęzyczność temu, że jej historia 
potoczyła się inaczej, niż działo się to w sąsiednich krajach, które zaczęły budować 
struktury oparte na unifikacji i centralizacji4. Siła Szwajcarii od samego początku była 
oparta na kooperacji i polityce sojuszy. Nie roztrząsając szczegółów powstania szwaj-
carskiej państwowości5, należy przypomnieć pokrótce, jak w XII w. przedstawiał się 
układ sił na terenach dzisiejszej Szwajcarii. Schwyz, Uri i Unterwalden, stanowiące tzw. 
kantony leśne, przez które wiódł górski szlak handlowy pomiędzy Świętym Cesarstwem 
Rzymskim a Italią, łączyły północ cesarstwa z jego południową częścią. Ten newral-
giczny z polityczno-gospodarczego punktu widzenia odcinek stanowił także obiekt za-
interesowania ze strony Habsburgów, którzy – mimo skoncentrowania się na terytoriach 
austriackich – dążyli również do umocnienia swojej pozycji w rejonie alpejskich przełę-
czy. W celu zminimalizowania wpływów habsburskich oraz podporządkowania sobie 
szlaków handlowych w 1231 r. król Henryk w zastępstwie swojego ojca, cesarza Fryde-
ryka II, nadał regionowi Uri przywilej zwalniający go spod władzy lokalnych władców 
i przyznający szeroką autonomię pod skrzydłami cesarstwa. Kilka lat później podobne 
prawa przyznano regionowi Schwyz, a następnie Obwalden i Nidwalden. Niezależność 

 3 K.B. Mayer, The Jura Problem: Ethnic Conflict in Switzerland, “Social Research”1968, vol. 35, 
nr 4, s. 707.
 4 Ibidem, s. 709.
 5 Szczegółowe omówienie zaczątków państwa szwajcarskiego w: J. Wojtowicz, Historia Szwajcarii, 
Wrocław 1989.
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alpejskich regionów nie spodobała się Habsburgom, którzy – wykorzystując wojnę mię-
dzy cesarstwem i papiestwem – rozpoczęli ofensywną politykę rozszerzania swoich 
wpływów na obszar pomiędzy Lucerną na wschodzie, Jurą na północy i w kierunku 
południowym aż po Przełęcz Św. Bernarda umiejscowioną nieopodal masywu Mont 
Blanc. Zapoczątkowana w 1273 r. przez energicznego Rudolfa I Habsburga taktyka 
agresywnej ekspansji stanowiła realne zagrożenie dla niezależności cesarskich kantonów. 
Śmierć Rudolfa I Habsburga w połowie lipca 1291 r. stworzyła okazję do zacieśnienia 
współpracy między kantonami. Zaledwie dwa tygodnie później, 1 sierpnia 1291 r., przed-
stawiciele arystokracji i członkowie miejscowych rodów rycerskich zawarli koalicję 
obronną pomiędzy Uri, Schwyz i Unterwalden, od którego symbolicznie datuje się po-
wstanie państwa szwajcarskiego6.

Przyłączanie się kolejnych kantonów do porozumienia na przestrzeni XIII–XVI w. 
umacniało młodą federację, osłabiając tym samym wpływy Habsburgów. Związek 
Szwajcarski, stanowiący zlepek zróżnicowanych językowo, kulturowo i ekonomicznie 
terytoriów, wraz z powstaniem zapoczątkowanych przez Ulricha Zwingliego ruchów 
reformacyjnych w XVI w. stanął przed poważnym problemem, jakim stały się napięcia 
na tle wyznaniowym. Lokalne naciski i próby podporządkowania federacji wyznawcom 
protestantyzmu doprowadziły do tego, iż poszczególne miasta i kantony musiały opo-
wiedzieć się po jednej ze stron. W ten sposób w odpowiedzi na zawarte w 1527 r. prote-
stanckie porozumienie Zurychu, Berna, Bazylei, Szafuzy, St. Gallen, Miluzy i Strasbur-
ga katolickie kantony Lucerna, Schwyz, Uri, Unterwalden i Zug podpisały osobne 
porozumienie. Podziały religijne nie były jednakże tożsame z podziałami terytorialnymi, 
ponieważ wyznawcy obu religii tworzyli wzajemnie przeplatające się skupiska, a ponad-
to kantony protestanckie były zamieszkiwane przez mniejszości katolickie i odwrotnie. 
Migracje ludności o odmiennym wyznaniu od pozostałej części ludności na danym te-
renie sprawiły, że środkowa i południowa część Szwajcarii pozostała głównie katolicka, 
natomiast zachód i wschód federacji przybrał wyznanie protestanckie7.

3. Rozłam w regionie

W tak zarysowanym krajobrazie językowo-wyznaniowym znajdujący się od X w. 
pod władztwem biskupa Bazylei region Jura w wyniku oddziaływania ruchów reforma-
cyjnych podzielił się na dwie części: protestanckie południe i katolicką północ. Wraz 
z napoleońskimi podbojami Jura znalazła się pod krótkotrwałym wpływem francuskim, 
który przyniósł ze sobą takie zdobycze nowożytnej demokracji, jak scentralizowana 
administracja czy Kodeks Napoleona8. Stan ten trwał do 1815 r., kiedy to w myśl posta-
nowień kongresu wiedeńskiego ziemie dzisiejszego kantonu Jura zostały – mimo sprze-
ciwu lokalnej ludności – przyłączone do sąsiedniego kantonu Berno9. Przyłączenie Jury 

 6 Ibidem, s. 39–44.
 7 Ibidem, s. 79–82.
 8 C.L. Schmid, Conflict and Consensus in Switzerland, Berkley 1981, s. 125.
 9 A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków 2010, s. 85.
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do Berna miało zrekompensować temu ostatniemu utratę ziem w rejonie Vaud i Aargau10. 
W ten sposób katoliccy i protestanccy frankofoni znaleźli się pod władztwem protestanc-
kiego i niemieckojęzycznego sąsiada, tworząc północny cypel drugiego co do wielkości 
kantonu w Szwajcarii. Poza odmienną religią i językiem mieszkańców Jury odróżniał 
ich od Berneńczyków także status ekonomiczno-społeczny. Region znacznie odstawał 
od reszty kantonu pod względem rozwoju gospodarczego, co było wynikiem faktu, że 
władze kantonalne nie kierowały w ten rejon takich samych środków finansowych, ja-
kimi mogła cieszyć się pozostała, protestancka i niemieckojęzyczna część kantonu. Jura, 
odgraniczona od reszty kantonu pasmem górskim, w przeciwieństwie do pozostałej 
części kantonu wykazywała niski stopień urbanizacji i rozwoju infrastruktury, tworząc 
gospodarkę opartą głównie na rolnictwie.

Początkowo konflikt między konserwatywną w znaczniej mierze ludnością Jury 
a nieco bardziej liberalnym Bernem nie był zbyt wyraźny. Co pewien czas wybuchały 
gdzieniegdzie krótkotrwałe protesty, ale z powodu ograniczonego zasięgu nie były w sta-
nie uzyskać większego poparcia wśród mieszkańców regionu. Jednym z wydarzeń, 
które spowodowało zdecydowany sprzeciw ludności jurajskiej na szerszą skalę była 
podjęta w 1836 r. przez władze berneńskie próba znacjonalizowania Kościoła katolickie-
go. Bunt, jaki powstał na terenie północnej Jury, spowodował jednak wycofanie się 
Berna z działań nacjonalizacyjnych. Druga połowa XIX w. przyniosła kolejne poważne 
kłopoty spowodowane przez Kulturkampf. W wyniku sporów między Kościołem kato-
lickim a rządem w Bernie doszło do uwięzienia 92 pochodzących z Jury duchownych, 
którzy odmówili podporządkowania się władzom kantonalnym11. Separatyzm jurajski 
uwidocznił się z dużą siłą dopiero po drugiej wojnie światowej, stanowiąc palący problem 
nie tylko dla samego Berna, ale również dla całej Szwajcarii12.

Władze berneńskie kilkukrotne uległy w narastającym konflikcie. W wyniku 
działań powstałego w 1947 r. Comité de Moutier udało się w drodze referendum w 1950 r. 
przeforsować nowelizację konstytucji kantonalnej, która odtąd uznała tożsamość „lud-
ności jurajskiej” i przyznała równy status językowi francuskiemu i niemieckiemu jako 
oficjalnym językom kantonalnym. Mieszkańcy Jury otrzymali ponadto zagwarantowane 
dwa miejsca w dziewięcioosobowym składzie kantonalnej rady wykonawczego13. Swo-
istym ukłonem w kierunku jurajskiej mniejszości był także dekret władz kantonalnych 
o wywieszaniu nowo powstałej flagi regionu Jury w towarzystwie flagi Berna.

Tego typu rozwiązania okazały się jednak niewystarczające. Podczas gdy Comité 
de Moutier działało w celu ochrony praw ludności jurajskiej, rozwoju edukacji i wypra-
cowania rozwiązań w kierunku autonomii regionu, w tym samym okresie powstała 
konkurencyjna organizacja nazwana początkowo Mouvement Séparatiste Jurassien 
[Jurajski Ruch Separatystyczny – tłum. aut.]. Organizacja ta wkrótce zmieniła nazwę na 
Reassemblement Jurassien [RJ – fr. Zgromadzenie Jurajskie, tłum. aut.], nawiązując 

 10 C. L. Schmid, op. cit., s. 126.
 11 Ibidem, s. 126–127.
 12 R. Buechi, Use of Direct Democracy in the Jura Conflict, [w:] W. Marxer (red.) Direct Democracy 
and Minorities, Wiesbaden 2012, s. 187.
 13 C.L. Schmid, op. cit., s. 127.



561

Kanton Jura – szwajcarska droga od konfliktu do konsensusu

wyraźnie do powstałego z inicjatywy Charlesa de Gaulle’a Reassemblement du Peuple 
Français (RPF – Zgromadzenie Ludu Francuskiego)14. Głoszone przez Comité de Moutier 
koncepcje autonomii regionu Jury pod skrzydłami Berna ustąpiły w niedługim czasie 
ideom separatystycznym. Odmienność religijno-językowo-kulturowa, stanowiąca zarze-
wie konfliktu między Jurą a Bernem, stała się również przyczyną rozłamu w samej 
mniejszości jurajskiej. Optujący za oddzieleniem się od Berna zwolennicy Reassemble-
ment Jurassien rekrutowali się głównie z katolickiej północy, natomiast protestanckie 
południe regionu utworzyło własną Union des Patriotes Jurassiens [UPJ – Unia Patriotów 
Jurajskich, tłum. aut.]. UPJ ostro sprzeciwiała się dążeniom separatystycznym, propagu-
jąc utrzymanie istniejącego statusu Jury, przez co członkowie Unii nazywani byli przez 
separatystów „ludźmi Berna”. Konflikt między RJ a UPJ prowadził wielokrotnie do 
ostrych publicznych dyskusji oraz aktów fizycznej agresji15. Utworzony w 1962 r. rady-
kalny Front de Libération du Jura [FLJ – Front Wyzwolenia Jury, tłum. aut.] odpowie-
dzialny był m.in. za serię ataków bombowych i podpaleń budynków wojskowych, a tak-
że domów działaczy związanych z ruchem anyseparatystycznym16. Doszło również do 
ataku terrorystycznego na bank i linię kolejową. Ataki ustały w 1964 r. po skazaniu trzech 
członków FLJ na karę pozbawienia wolności, jednakże w żaden sposób nie rozwiązało 
to konfliktu w regionie17.

4. System głosowania kaskadowego

Narastające niepokoje zmusiły władze kantonalne do podjęcia kroków w celu 
zahamowania dalszej eskalacji. Konieczne było wdrożenie procesu rozwiązania konflik-
tu, który zakładał przejście przez następującą sekwencję: wskazanie, kto jest uczestnikiem 
procesu rozwiązania sporu, określenie oczekiwań uczestników, następnie przedstawienie 
propozycji możliwych rozwiązań opartych na zgłoszonych oczekiwaniach, a na końcu 
weryfikacja rozwiązań.

Jak trafnie wskazuje Wolf Linder, uczestnikami procesu rozwiązywania sporu 
były nie tylko strony konfliktu. Poza mniejszością jurajską oraz ludnością kantonu ber-
neńskiego wypowiedzieć się w tej sprawie musiało również społeczeństwo i kantony 
całej Szwajcarii. Po pierwsze, ludność kantonu Berno miała zdecydować, na jakich 
warunkach godzi się na oddzielenie się Jury, jeżeli większość mieszkańców Jury rzeczy-
wiście opowie się za oddzieleniem się od Berna. Po drugie, ludność regionu Jura musia-
ła podjąć decyzję, czy chce podążyć za ideami separatystycznymi i odłączyć się od 
Berna, czy też woli w dalszym ciągu pozostać częścią kantonu berneńskiego. Wreszcie 
po trzecie, społeczeństwo szwajcarskie i pozostałe kantony musiały wyrazić zgodę 

 14 M. Bassand, The Jura Problem, “Journal of Peace Research” 1975, vol. 12, nr 2, s. 143.
 15 K.B. Mayer, op. cit., s. 732–733.
 16 E. Brunet-Jailly (red.), Broder Disputes. A Global Encyclopedia, vol. 1. Territorial Disputes, Santa 
Barbara 2015, s. 431.
 17 K B. Mayer, op. cit., s. 739.
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zarówno wobec ewentualnych decyzji o separacji, jak i zaakceptować powstanie nowego 
kantonu jako członka federacji szwajcarskiej18.

Tym samym zarysowały się trzy alternatywne sposoby rozwiązania sporu: utrzy-
manie obecnego stanu, czyli pozostawienie Jury w granicach kantonu Berno na dotych-
czasowych zasadach, przyznanie Jurze specjalnego autonomicznego statusu w konsty-
tucji berneńskiej albo oddzielenie się Jury i stworzenie przez nią nowego kantonu.

Punktem wyjścia było umożliwienie mieszkańcom wypowiedzenia się na temat 
swojej sytuacji. Konstytucja kantonalna nie przewidywała takiej możliwości, toteż 
w 1970 r. władze centralne Berna podjęły decyzję o nowelizacji konstytucji. Nowelizacja, 
która przyznała prawo do samookreślenia się wszystkim dystryktom wchodzącym w skład 
kantonu Berno, została następnie zaaprobowana w drodze referendum kantonalnego19. 
Krok ten był konieczny, aby umożliwić mieszkańcom Jury podjęcie ewentualnej decyzji 
o oddzieleniu się od Berna20.

Nowelizacja berneńskiej konstytucji otworzyła drogę do przeprowadzenia refe-
rendum w tzw. systemie kaskadowym, składającym się z trzech następujących po sobie 
głosowań. Pierwsze z głosowań miało na celu ustalenie, czy rzeczywiście większość 
mieszkańców Jury opowiada się za utworzeniem nowego kantonu. Gdyby tak się okaza-
ło, wówczas drugie głosowanie miało wskazać te dystrykty, które wyrażają wolę przy-
łączenia się do ewentualnego nowego kantonu. Trzecie głosowanie natomiast miało 
ostatecznie doprecyzować przyszłą granicę między kantonami.

Do pierwszego z referendów, tj. głosowania w sprawie samookreślenia się mniej-
szości jurajskiej, doszło 23 czerwca 1974 r. w siedmiu francuskojęzycznych dystryktach 
kantonu Berno, z wyjątkiem dwujęzycznego Biel/Bienne. W głosowaniu zadano pytanie: 
„Czy chcesz utworzenia nowego kantonu?”. Przy imponującej frekwencji ‒ 88,70% gło-
sujących21 ‒ większość mieszkańców Jury opowiedziała się za utworzeniem nowego 
kantonu. Głosowanie wykazało również rozłam w samym regionie, ponieważ za odłączeniem 
się od Berna głosowały przede wszystkim dystrykty północne, graniczące z Francją, 
natomiast sprzeciw wobec podziału kantonu wyraziły głównie dystrykty południowe, 
usytuowane bliżej stolicy kantonu.

Niemniej jednak przewaga głosów popierających utworzenie nowego kantonu 
otworzyła drogę do przeprowadzenia drugiego z głosowań. Nowelizacja konstytucji 
berneńskiej z 1970 r. pozwoliła dystryktom, w których większość głosujących nie po-
parła utworzenia nowego kantonu na wzięcie udziału w referendum, w którym pytanie 
brzmiało: „Czy chcesz w dalszym ciągu należeć do kantonu Berno?”. Konstytucyjnym 
wymogiem referendum było złożenie wniosku przez minimum jedną piątą uprawnionych 
do głosowania. W ten sposób 16 marca 1975 r. przeprowadzono drugie referendum 
w trzech dystryktach południowej Jury: Courtelary, Moutier i La Neuveville. Przy 

 18 W. Linder, Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym 
(tłum. Z. Pucek), Rzeszów 1996, s. 108–109.
 19 M. Bassand, The Jura Problem, “Journal of Peace Research” 1975, vol. 12, nr 2, s. 144.
 20 W. Linder, op. cit., s. 110.
 21 W pięciu z siedmiu dystryktów biorących udział w głosowaniu frekwencja przekroczyła 90%. Naj-
większą frekwencję odnotowano w dystrykcie Pruntrut (93,60%) i Freiberge (93,50%).
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jeszcze wyższej frekwencji niż rok wcześniej22 wszystkie trzy dystrykty podtrzymały 
swoją wolę wyrażoną w pierwszym głosowaniu, tj. opowiedziały się za pozostaniem 
w kantonie Berno, przy czym głosy w dystrykcie Moutier były podzielone.

Ostateczne granice między kantonami zostały rozstrzygnięte w trzecim referendum. 
Według nowelizacji konstytucji berneńskiej w 1970 r. uprawnionymi do głosowania byli 
mieszkańcy dystryktów granicznych, którzy mieli odpowiedzieć ponownie na pytanie 
zadane w drugim głosowaniu. Podobnie jak poprzednio, w wypadku trzeciego głosowa-
nia referendum miało być przeprowadzone na wniosek minimum jednej piątej upraw-
nionych do głosowania. Trzecie głosowanie przeprowadzono tylko w dystrykcie Moutier. 
W wyniku referendum miasto Moutier opowiedziało się za pozostaniem w dotychcza-
sowym kantonie, natomiast północne gminy dystryktu wyraziły chęć przyłączenia się 
do nowego kantonu23.

5. Powstanie nowego kantonu

W 1976 r. powołano konstytuantę, której zadaniem było opracowanie treści kon-
stytucji przyszłego kantonu Jura. Konstytuanta przyjęła jednomyślnie tekst konstytucji 
3 lutego 1977 r., zaś w referendum przeprowadzonym 20 marca 1977 r. ludność Jury 
przyjęła konstytucję kantonalną przy poparciu ponad 80% głosujących24. Aby utworze-
nie nowego kantonu Jura stało się faktem, konieczna także była zmiana Konstytucji 
Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej. W wyniku referendum federalnego przeprowa-
dzonego 24 września 1978 r. zmieniono treść art. 2 Konstytucji Federalnej, który odtąd 
wymieniał Jurę jako kolejny kanton Konfederacji Szwajcarskiej. Zmianę Konstytucji 
Federalnej zaakceptowały wszystkie kantony oraz zdecydowana większość Szwajcarów, 
którzy wzięli udział w głosowaniu25. Zmiana Konstytucji Federalnej weszła w życie 
1 stycznia 1979 r., od której to daty Jura stanowi samodzielny, 26. kanton Konfederacji 
Szwajcarskiej.

Utworzenie nowego kantonu spowodowało, że terytoria Jury przedzielono granicą 
między kantonami. Mimo że jednoznaczne opowiedzenie się mieszkańców, do którego 
kantonu pragną należeć, powinno zamknąć ten etap w historii regionu, to jednak idee 
zjednoczenia Jury były wciąż żywe. Koncepcje połączenia niezależnego kantonu Jura 
wraz z Jurą berneńską odradzały się co jakiś czas w postaci różnego rodzaju projektów 
politycznych. Jednym z przykładów jest pomysł zgłoszony przez Sigmunda Widmera, 

 22 Courtelary: 90% (1974 r.) i 92,1% (1975 r.), Moutier: 91,5% (1974 r.) i 96% (1975 r.), La Neuvevil-
le: 86,5% (1974 r.) i 91,5% (1975 r.).
 23 Linder W., op. cit., s. 110. Tak zarysowane granice sprawiły, że niemieckojęzyczny i w przeważają-
cej części katolicki dystrykt Laufen został fizycznie oddzielony od starego kantonu. W 1993 r. dystrykt 
Laufen zdecydował się skorzystać z systemu kaskadowego, w wyniku czego przyłączył się do kantonu 
Bazylea-Okręg. Zob. C.L. Schmid, op. cit., s. 131.
 24 Les dates-clés de la République et Canton du Jura, https://www.jura.ch/CHA/SCH/Naissance-du 
-Jura-Historique.html [dostęp 29.01.2018].
 25 Przy frekwencji 42% ponad 1,3 mln głosujących poparło utworzenie nowego kantonu i zmianę Kon-
stytucji Federalnej, natomiast przeciw zagłosowało 281 tys. osób. Zob. Linder W., op. cit., s. 110.

https://www.jura.ch/CHA/SCH/Naissance-du-Jura-Historique.html 
https://www.jura.ch/CHA/SCH/Naissance-du-Jura-Historique.html 
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ówczesnego burmistrza Zurychu, który w 1993 r. zaproponował ustanowienie międzyre-
gionalnej komisji, która miałaby przygotować głosowanie nad utworzeniem nowego 
kantonu obejmującego terytorialnie kanton Jura oraz Jurę berneńską. Rok później z ini-
cjatywy federalnej rządy Berna i Jury powołały do życia l’Assemblé Interjurassienne [AIJ 
‒ Zgromadzenie Międzyjurajskie, tłum. aut.], które rozpoczęło prace nad określeniem 
potencjalnych zmian instytucjonalnych mających na celu zjednoczenie regionu. W 2009 r. 
Zgromadzenie Międzyjurajskie przygotowało ostateczny raport zawierający rekomenda-
cję przeprowadzenia konsultacji społecznych w temacie połączenia obu części Jury. Przy 
aprobacie rządu berneńskiego i jurajskiego wyrażonego w deklaracji z 2 lutego 2012 r. 
w dniu 24 listopada 2013 r. mieszkańcy kantonu Jura i Jury berneńskiej wzięli udział 
w referendum, które miało zbadać nastawienie mieszkańców do pomysłu zjednoczenia.

6. Początek nowej drogi

Wynik referendum unaocznił, że podział Jury na dwie części jest wyraźny i głę-
boki – podczas gdy wszystkie gminy kantonu Jura opowiedziały się za zjednoczeniem 
z terytoriami Jury berneńskiej, mieszkańcy tej ostatniej wyrazili sprzeciw, odrzucając 
wizję niezależności pod szyldem zjednoczonej Jury. Ciekawym wyjątkiem okazała się 
gmina26 Moutier, która głosami 55% mieszkańców wyraziła poparcie dla koncepcji no-
wego zjednoczonego kantonu. Pamiętać należy, że w drugim i trzecim głosowaniu zor-
ganizowanym w latach 70. XX w. w ramach systemu kaskadowego Moutier opowiedzia-
ło się za pozostaniem w kantonie Berno. Głosowanie z 2013 r. otworzyło gminie Moutier 
drogę przewidzianą w deklaracji jurajsko-berneńskiej z 1 lutego 2012 r. Deklaracja 
przyznała każdej gminie Jury berneńskiej prawo do złożenia w ciągu dwóch lat wniosku 
o rozpoczęcie procedury przyłączenia się do kantonu Jura, nawet jeżeli nie ma ona gra-
nicy z kantonem. Gmina Moutier skorzystała z tego zapisu i w 2014 r. złożyła wniosek 
o przeprowadzenie referendum, które ostatecznie odbyło się 18 czerwca 2017 r. Ku za-
skoczeniu szwajcarskiej opinii publicznej mieszkańcy gminy Moutier głosami 51,72% 
osób potwierdzili chęć przyłączenia się do kantonu Jura27.

Aby proces przejścia Moutier mógł się ostatecznie dokonać, potrzebna jest zmia-
na zarówno konstytucji jurajskiej, jak i berneńskiej. Przedtem konieczne jest uzgodnie-
nie szczegółów instytucjonalnych na gruncie umowy między Bernem a Jurą28, której 

 26 Z dniem 1 stycznia 2010 r. 26 dystryktów kantonu Berno połączono w 10 nowych dystryktów, tym 
samym Moutier straciło status dystryktu.
 27 Les dates-clés de la République et Canton du Jura, https://www.jura.ch/CHA/SCH/Naissance-du 
-Jura-Historique.html [dostęp 29.01.2018].
 28 Umowa ma być podpisana w drugiej połowie 2018 r. W czasie powstawania niniejszej publikacji nie 
są znane postępy dotyczące porozumienia między kantonami, jednakże uwagę zwraca list otwarty komisji 
gminnej Moutier skierowany w listopadzie 2017 r. do szwajcarskiej Kancelarii Federalnej z siedzibą w Ber-
nie. W liście komisja gminna Moutier wyraża zaniepokojenie przeciągającymi się pracami nad przyłączeniem 
gminy Moutier do kantonu Jura, wskazując na „manewry polityczne zmierzające do opóźnienia daty przejścia 
gminy Moutier do Republiki i kantonu Jura”, zob. Votation du 18 juin 2017 concernant l’appartenance can-
tonale de la commune de Moutier, http://www.moutier.ch/fileadmin/redacteurs/pdf/Communique/Votation 
_du_18_juin_2017__lettre_CF_du_29.11.17.pdf [dostęp 29.01.2018].

https://www.jura.ch/CHA/SCH/Naissance-du-Jura-Historique.html
https://www.jura.ch/CHA/SCH/Naissance-du-Jura-Historique.html
http://www.moutier.ch/fileadmin/redacteurs/pdf/Communique/Votation_du_18_juin_2017__lettre_CF_du_29.11.17.pdf 
http://www.moutier.ch/fileadmin/redacteurs/pdf/Communique/Votation_du_18_juin_2017__lettre_CF_du_29.11.17.pdf 
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tekst ma być następnie zatwierdzony w referendum przeprowadzonym w obu kantonach. 
Jeżeli nie dojdzie do zatwierdzenia umowy, gmina Moutier nie zostanie przyłączona do 
kantonu Jura. Jeżeli natomiast wynik referendum w obu kantonach wykaże poparcie 
większości głosujących, wówczas kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Zgro-
madzenia Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej o wydanie uchwały federalnej w spra-
wie zmiany terytorialnej. Po zatwierdzeniu zmiany konstytucji kantonu Jura i po prze-
prowadzeniu wyborów w kantonie Jura pod koniec 2020 r. zmiana terytorialna ma wejść 
w życie od 1 stycznia 2021 r.29

7. Zakończenie

Kwestia Jury, mimo że nadal nie jest jeszcze zamkniętym rozdziałem w historii 
Szwajcarii, stanowi cenny przykład, w jaki sposób mechanizmy demokracji bezpośred-
niej działają w praktyce. Stanowi także znamienny dowód na to, że są również w stanie 
pomóc w rozwiązaniu trwającego ponad 200 lat konfliktu, któremu nieobce były demonstracje, 
masowe protesty, a nawet ataki terrorystyczne. Przykład Jury pokazuje również wysoki 
stopień rozwoju szwajcarskiego społeczeństwa obywatelskiego, które jest w stanie przed-
łożyć ideę demokratycznego współistnienia ponad etniczny radykalizm. Jakkolwiek 
sytuacja w regionie rozwinie się dalej, będą to z pewnością rozwiązania na drodze kon-
sensusu, a nie konfliktu.

 29 D. Kottelat, Rester bernoise ou rejoindre le Jura? La ville de Moutier choisit son avenir, https://
www.rts.ch/info/regions/berne/8611522-rester-bernoise-ou-rejoindre-le-jura-la-ville-de-moutier-choisit-
son-avenir.html [dostęp 30.01.2018].

https://www.rts.ch/info/regions/berne/8611522-rester-bernoise-ou-rejoindre-le-jura-la-ville-de-moutier-choisit-son-avenir.html
https://www.rts.ch/info/regions/berne/8611522-rester-bernoise-ou-rejoindre-le-jura-la-ville-de-moutier-choisit-son-avenir.html
https://www.rts.ch/info/regions/berne/8611522-rester-bernoise-ou-rejoindre-le-jura-la-ville-de-moutier-choisit-son-avenir.html
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Mandat przedstawicielski  
a tzw. klauzula czechosłowacka  

(rozważania na tle przepisów Konstytucji Ukrainy) 

1.	Mandat przedstawicielski „jest jednym z kluczowych zagadnień prawa konsty-
tucyjnego”1, niezależnie od znaczenia, w jakim termin ten bywa używany2 (czy jako 
nazwa jednej z koncepcji mandatu parlamentarnego3, czy jako określenie generalnej 
kategorii oznaczającej pełnienie w określony sposób funkcji członka jakiegoś organu 
przedstawicielskiego4, czy jako „pełnomocnictwo do reprezentowania w organie przed-
stawicielskim interesów i woli tych, którzy przedstawiciela w taki czy inny sposób po-
wołują”5, czy wreszcie jako „całokształt uprawnień i obowiązków” przedstawiciela6/
posła7, przesądzających o jego statusie prawnym).

Na potrzeby tego opracowania będę posługiwał się pojęciem mandatu przedsta-
wicielskiego w rozumieniu definicji zaproponowanej przez G. Kryszenia. Według tego 
Autora mandat reprezentanta: „jest to udzielone na określony czas, przeważnie w wybo-
rach, pełnomocnictwo do pełnienia funkcji przedstawicielskiej, upoważniające oraz 
zobowiązujące do uczestnictwa w kształtowaniu i wyrażaniu przez parlament woli 
państwowej narodu”8. Takie określenie mandatu spotkało się z akceptacją w doktrynie 
jako „na tyle ogólne, że jego desygnatami mogą być i mandat imperatywny, i mandat 
wolny, a ponadto definicja ta obejmuje także inne aspekty poza kwestią samej relacji 

 1 M. Kruk, Słowo wstępne, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce 
poselskiej, Warszawa 2013, s. 7.
 2 Na temat różnych znaczeń terminu „mandat przedstawicielski” zob. K. Grajewski, Odpowiedzial-
ność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s. 19‒28;idem, Mandat przedsta-
wicielski – pojęcie i rodzaje, [w:] A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych 
pojęć, Warszawa 2010, s. 254‒262; M. Pisz, Mandat przedstawicielski w polskiej tradycji ustrojowej i we 
współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3, s. 174‒175.
 3 Zob. np. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997, s. 59; M. Kruk, 
Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sejmowy” 1993, 
nr 4, s. 16; E. Gierach, Mandat parlamentarny, [w:] M. Safian, L. Bosek (red.), Konstytucja. Komentarz, 
t. II, Warszawa 2016, s. 327.
 4 Zob. M. Granat, O istocie mandatu przedstawicielskiego, [w:] M. Kruk (red.), op. cit., s. 14.
 5 F. Siemieński, Prawo konstytucyjne, Warszawa ‒ Poznań 1976, s. 193.
 6 A. Burda, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977, s. 188.
 7 A. Gwiżdż, Organizacja i funkcjonowanie, [w:] Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Studium 
prawno-polityczne opracowane przez zespół autorski pod redakcją Andrzeja Burdy, Wrocław, Warszawa, 
Kraków, Gdańsk 1975, s. 319.
 8 G. Kryszeń, Mandat przedstawiciela (Próba zdefiniowania), „Państwo i Prawo” 1998, nr 3, s. 24.
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pomiędzy wyborcą a reprezentantem, wśród których przede wszystkim wskazać można 
na czas, w którym działają pełnomocnictwa przedstawiciela”9.

Istotą mandatu imperatywnego jest związanie deputowanego z „konkretną spo-
łecznością lokalną (wyborcami) i poddanie go kontroli wyborców z prawem do odwoła-
nia włącznie”10. W systemach, w których taki mandat funkcjonuje11, organy przedstawi-
cielskie składają się z przedstawicieli lub grup przedstawicieli zobowiązanych do 
realizacji określonych, czasami sprzecznych interesów, pod groźbą odwołania z funkcji12.

Odwołalność jest w tej konstrukcji wyrazem odpowiedzialności przedstawiciela 
za niewypełnianie instrukcji otrzymanych od swoich wyborców, którzy mogą „takiego 
deputowanego odwołać i powołać nowego reprezentanta, który będzie lepiej wypełniał 
ciążący na nim obowiązek wobec wyborców”13.

Mandat wolny oznacza, że działanie deputowanego niezgodne z życzeniami jego 
wyborców nie może być podstawą kontroli ani sankcji w okresie trwania jego pełnomoc-
nictw. W praktyce wykonywanie funkcji parlamentarnej przede wszystkim poporząd-
kowane jest jednak temu, co wydarzyć się może po zakończeniu kadencji, parlamenta-
rzyści bowiem, podejmując decyzje polityczne, rozpatrują ich skutki także 
w perspektywie możliwej reelekcji w następnych wyborach14.

We współczesnym prawie wyborczym wyraźnie preferowane są partie polityczne. 
W decydującej mierze to dzięki partiom politycznym parlamentarzyści uzyskują swój 
mandat i dzięki nim mogą go przedłużyć15. Ta zależność powoduje, że partie skutecznie 
próbują stosować rożne metody dyscyplinowania deputowanych16. Doktryna polskiego 
prawa konstytucyjnego dopuszcza możliwość godzenia dyscypliny partyjnej z instytucją 
wolnego mandatu parlamentarnego dopóki dzieje się to na płaszczyźnie politycznej 
(moralnej17), a nie prawnej18. Za naganne uznane zostały zwłaszcza praktyki zmierzają-
ce do pozbawienia mandatu „niezdyscyplinowanego” parlamentarzysty (rezygnacje 

 9 K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów…, s. 27‒28.
 10 M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 16‒17.
 11 W literaturze ukraińskiej jako państwa z mandatem imperatywnym wskazuje się Wietnam, Koreań-
ską Republikę Ludowo-Demokratyczną, Chińską Republikę Ludową, Kubę, Nigerię, Indie, Południową 
Afrykę i Federację Rosyjską; zob. І.М. Гонак, Вплиь імперативного мандата народного депутата 
України на баланс гілок влади в Україні, „Прикарпатський юридичний вісник” 2016, nr 3, s. 23; 
M.C. Сус, Партійний імперативний мандат в Украінї:особливості нормативного закріпленння та 
практичної реалізації, „Пopiвняльно-aналітичне право” 2016, nr 1, s. 82.
 12 K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów…, s. 28‒29.
 13 K. Grajewski, Mandat przedstawicielski…, s. 257.
 14 Zob. M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 26‒27.
 15 Zob. J. Szymanek, Mandat parlamentarny (reinterpretacja ujęć klasycznych), „Przegląd Sejmowy” 
2010, nr 5, s. 130.
 16 Na temat pojęcia dyscypliny partyjnej zob. M. Pisz, Dyscyplina partyjna na tle konstytucyjnej kon-
cepcji mandatu wolnego, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 5, s. 222‒223.
 17 Profesor Ludwik Kulczyki w 1929 r. pisał: „Pisemne zobowiązanie posła wobec swego stronnictwa 
nie ma znaczenia formalno-prawnego, gdyż sprzeczne jest z duchem konstytucji i z pojęciem współczesne-
go państwa; moralnie jednak wiąże, albowiem poseł przez swój podpis uznał prawo stronnictwa do żądania 
od siebie tej powinności” ‒ Nauka o państwie, Warszawa 1929, s. 169. Słowa aktualne, chociaż dzisiaj 
z pewnością mniejszą uwagę zwraca się na zobowiązania moralne polityków.
 18 M. Pisz, Dyscyplina partyjna…, s. 225‒227.
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z mandatu i weksle in blanco)19. Za wyłom w konstrukcji mandatu wolnego uważa się 
również tzw. klauzulę czechosłowacką20.

„Klauzula czechosłowacka” to określenie, które w prawie konstytucyjnym uży-
wane jest jako nazwa instytucji prawa parlamentarnego, polegającej na pozbawieniu 
mandatu deputowanego, który opuścił szeregi swojej partii21. Chodzi o rozwiązanie, 
które przyjęto w Czechosłowacji w okresie obowiązywania konstytucji z 29 lutego 
1920 r.22 W tym samym dniu uchwalono też ustawę o Trybunale Wyborczym23, której 
art. 13 przewidywał możliwość orzekania przez trybunał utraty mandatu, jeżeli poseł 
lub senator z „niskich i niehonorowych” powodów (późniejsza nowela zmieniła to sfor-
mułowanie na z „niskich l u b  niehonorowych”24) przestaje być członkiem tej partii, 
z której listy został wybrany.

Orzeczenie miało być wydawane „na skutek doniesienia Przewodniczącego danej 
Izby bądź też na żądanie zainteresowanej partii”25. M. Starzewski, komentując ten prze-
pis w 1926 r., zwracał uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze na to, że wstąpienie posła 
z partii nie zawsze będzie musiało pociągnąć za sobą utratę mandatu: „jakieś ideowe, 
z głębi przekonania posła płynące pobudki zostaną uszanowane”. Po drugie, na użyte 
w art. 13 ustawy o Trybunale Wyborczym sfomułowanie „gdy poseł przestanie być 
członkiem partii”, co oznacza, że przepis ten może być zastosowany zarówno, „gdy sam 
poseł z partii wystąpi, jak wtedy, gdy partia wykreśli go spośród swych członków”. Po 
trzecie na to, że ustawa mówi o „stronnictwie”, a nie o klubie parlamentarnym26.

Artykuł 13 ustawy o Trybunale Wyborczym był stosowany w praktyce parlamen-
tarnej. Pierwsze orzeczenie wydane na jego podstawie dotyczyło pozbawienia mandatu 

 19 Zob. W. Pahl, Istota i charakter mandatu poselskiego w Polsce, „Krakowskie Studia Małopolskie” 
2014, nr 19, s. 14‒16.
 20 Zob.np. K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów…, s. 172; M. Granat, Skutki prawne nowej charak-
terystyki konstytucyjnej mandatu przedstawicielskiego, [w:] M. Kruk (red.), „Mała Konstytucja” w procesie 
przemian ustrojowych w Polsce, Warszawa 1993, s. 90‒101.
 21 Zob. np. M. Granat, Skutki prawne nowej charakterystyki…, s. 100; M. Granat, K. Walczuk, Repu-
blika Słowacka: Rezygnacja posła z mandatu na podstawie dymisji in blanco, „Przegląd Sejmowy” 2006, 
nr 2, s. 207‒208; K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów…, s. 89; K. Grajewski, P. Uziębło, Status prawny 
parlamentarzysty w Republice Czeskiej, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6, s. 49; A. Gwiżdż, Zagadnienia 
parlamentaryzmu w Polsce Ludowej, Warszawa 1972, s. 55; A. Szmyt, Partie polityczne a parlament, [w:] 
A. Gwiżdż (red.), Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, Warszawa 1997, s. 147; 
idem, Wybrane zagadnienia prawne problematyki partii politycznych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 
[w:] W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt. P. Steciuk, Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada 
samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, Rzeszów-Przemyśl 2013, s. 103‒104; J. Szyma-
nek, op. cit., s. 137‒138.
 22 Tekst konstytucji: https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html [dostęp 13.11.2017]. Prze-
kład polski: Nowe Konstytucje, przełożone pod kierunkiem Dra Juliana Makowskiego, Warszawa 1925, 
s. 273‒316.
 23 Zákon ze dne 29. února 1920 o volebním soudě (125/1920 Sb). Zob. https://www.epravo.cz/ 
vyhledavani-aspi/?Id=1706&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 [dostęp 13.11.2017].
 24 Zob. M. Starzewski, Konstytucja Republiki Czechosłowackiej, Kraków 1926, s. 62.
 25 Ibidem, s. 62‒63.
 26 Ibidem, s. 63.

https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1706&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1706&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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posła Vrbenskiego i trzech innych parlamentarzystów wskutek wykluczenia ich z partii 
narodowo-socjalistycznej27.

Rozwiązanie czechosłowackie było wyjątkowe w Europie w okresie międzywo-
jennym i pozostaje takie do dzisiaj. Jedynie sporadycznie pojawiały się propozycje po-
dobnych konstrukcji28.

W literaturze zwrócono uwagę, że za instytucją związania posła mandatem par-
tyjnym opowiadał się Hans Kelsen29. Uważał, że poseł powinien utracić mandat, gdy 
przestaje należeć do stronnictwa, z którego ramienia zasiada w parlamencie30. „Ponieważ 
w poszczególnych wypadkach mogłyby powstać wątpliwości, czy poseł należy jeszcze 
do danego stronnictwa, ‒ nprz., czy poseł, który przygodnie głosował przeciw intencjom 
swojej partii, przez to z niej wystąpił, ‒ należałoby więc uzależnić pozbawianie manda-
tu od wyraźnego wystąpienia albo wykluczenia ze stronnictwa”31. Zdaniem Kelsena 
o spełnieniu tego warunku, czyli o tym, że poseł ma być pozbawiony mandatu, decydo-
wać miałyby niezawisłe sądy na wniosek stronnictwa politycznego, „którego interesom 
wystąpienie danego posła wyrządziło szkodę”32. Rozważał przyznanie tego uprawnienia 
ciału przedstawicielskiemu, ale doszedł do wniosku, że „wówczas powstałoby niebez-
pieczeństwo, że wymagany wniosek nie będzie złożony w tych wypadkach, kiedy wy-
stąpienie ze stronnictwa wypadło na korzyść większości izby przedstawicielskiej lub też 
spowodowałoby utworzenie się nowej większości”33.

Kelsen uważał, że konsekwentne stosowanie wyborów proporcjonalnych usuwa 
wszelkie przeszkody do tego, aby dać stronnictwom prawo odwoływania posłów34.

We współczesnej Europie instytucję najbardziej zbliżoną do tej, która nazywana 
jest klauzulą czechosłowacką, wprowadza Konstytucja Portugalii z 1976 r., przewidując 

 27 Ibidem, s. 64.
 28 Na jedną z nich wskazywał A. Gwiżdż. Chodzi o jeszcze dalej idący jeden z projektów konstytucyj-
nych powstałych bezpośrednio po II wojnie światowej we Francji. Projekt poprzedniczki francuskiej Partii 
Socjalistycznej ( SFIO ‒ Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej) z 1945 r.: „Przedstawiciele wy-
brani do Zgromadzenia Narodowego – czytaliśmy w tym projekcie – są odpowiedzialni wobec partii, z któ-
rej listy kandydowali. Są oni kontrolowani przez tę partię i przez nią odwoływani. Mają obowiązek zapisa-
nia się do grupy utworzonej przez ich partię w łonie Zgromadzenia Narodowego i przestrzegania w niej 
dyscypliny” – zob. I. Grajewska, Partie masowe a system przedstawicielski, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Łódzkiego”, Łódź 1963, s. I, z. 31, s. 23 cyt. za A. Gwiżdż, Zagadnienia parlamentaryzmu…, s. 55.
 29 Zob. M. Granat, K. Walczuk, op. cit., s. 208.
 30 Zob. H. Kelsen, Zagadnienie parlamentaryzmu, Warszawa 1929, s. 13.
 31 Ibidem, s. 14.
 32 Ibidem.
 33 Ibidem.
 34 Co więcej, konsekwencja w sprawie stosowania wyborów proporcjonalnych pozwala mu się zbliżyć 
do jeszcze bardziej radykalnej koncepcji polegającej na tym, że zamiast zmuszać stronnictwa, „aby wysyła-
ły do parlamentu pewną, indywidualnie określoną liczbę posłów stosowanie do siły liczebnej danego stron-
nictwa, którzy to posłowie muszą zazwyczaj współdziałać w rozstrzyganiu wszelkich spraw, choćby rzeczo-
wo najbardziej różnorodnych; możnaby wówczas umożliwić stronnictwom delegowanie, stosownie do 
potrzeby, ludzi fachowych ze swego grona do udziału w obradach i decyzjach w kwestii rozmaitych ustaw 
przyczem wpływ ich na uchwały byłby zależny od ilości głosów jaka przysługuje ich stronnictwu”, ibidem, 
s. 14‒15.
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możliwość utraty mandatu przez deputowanego w skutek wstąpienia do innej partii niż 
ta, z której listy został wybrany35.

Nieco podobne rozwiązanie występuje w Izraelu. Zakłada się tam, że wystąpienie 
przez parlamentarzystę ze swojej frakcji powinno wiązać się ze złożeniem przez niego 
mandatu. Poprawka wprowadzona w 1991 r. do ustawy zasadniczej o Knesecie z 1958 r. 
(art. 6 A)36 przewiduje, że członek Knesetu, który nie złoży mandatu niezwłocznie po 
wystąpieniu z frakcji, nie może kandydować w kolejnych wyborach „z listy kandydatów 
zgłaszanej przez partię posiadającą frakcję parlamentarną w Knesecie upływającej ka-
dencji”37. Zgodnie z brzmieniem przepisu o którym mowa: „przez «wystąpienie z frakcji» 
rozumie się między innymi oddanie głosu na posiedzeniu Knesetu wbrew stanowisku 
przyjętemu przez frakcję w głosowaniu nad wotum zaufania lub wotum nieufności; 
głosowania w sposób wyżej określony nie uważa się jednak za wystąpienie z frakcji, 
jeżeli członek Knesetu nie uzyskał żadnej korzyści w zamian za głosowanie; przez «ko-
rzyść» rozumie się zarówno korzyść bezpośrednią jak i pośrednią w postaci obietnicy 
lub zobowiązania na przyszłość, w tym również obietnicy powołania na określone sta-
nowisko członka Knesetu lub innej osoby”.

 Konstytucja Republiki Południowej Afryki38 (art. 47 ust. 3 pkt c) przewiduje 
utratę członkostwa w Zgromadzeniu Narodowym przez określoną osobę, między inny-
mi wtedy, gdy przestała być członkiem partii, która zgłosiła ją jako kandydata do Zgro-
madzenia Narodowego, chyba że została członkiem innej partii spełniającej warunki 
wskazane w załączniku 6A do konstytucji39.

W Polsce klauzulę czechosłowacką przewidywał projekt konstytucji podpisany 
przez prezydenta Lecha Wałęsę40. Stanowił on: „Trybunał Konstytucyjny, na wniosek 
kierownictwa danego klubu, może orzec pozbawienie mandatu posła lub senatora, jeże-
li zmienił on w czasie kadencji przynależność klubową, czym sprzeniewierzył się woli 
wyborców”41. W doktrynie pojawiła się propozycja, by przepis przewidujący utratę 

 35 Art. 160 ust. 1 pkt c Konstytucji Republiki Portugalskiej z 2 kwietnia 1976 r., http://libr.sejm.gov.pl/
tek01/txt/konst/portugalia2011.html [dostęp: 05.09.2017].
 36 Tekst konstytucji: Konstytucja państwa Izrael, tłumaczenie i wstęp K. Wojtyczek, Warszawa 2001.
 37 Przepis ten nie może być stosowany do podziału frakcji w rozumieniu ustawy o wyborach do Kne-
setu.
 38 Tekst konstytucji zob. Konstytucja Republiki Południowej Afryki, Tłumaczenie z języka angielskie-
go A. Wojtyczek-Bonnand, K. Wojtyczek, Wstęp K. Wojtyczek, Warszawa 2006.
 39 Możliwość odwołania deputowanych przewidują także konstytucje innych współczesnych państw, 
ale raczej tych, które trudno uznać za w pełni demokratyczne, niezależnie od tego, czy przewidują mandat 
wolny czy związany. Na przykład Konstytucja ChRL w art. 77 (zob. J. Rowiński, W. Jakóbiec, System kon-
stytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006, s. 45); Konstytucja Demokratycznej Republiki 
Wietnamu (zob. J. Wojnicki, Oryginalne rozwiązania systemów rządów na przykładzie Wietnamu, „Przegląd 
Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3, s. 121) czy w art. 85 konstytucji Kuby (tekst Konstytucji Republiki 
Kuby zob. http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm).
 40 Zob. A. Szmyt, Partie polityczne…, s. 147; K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów…, 
s. 172; K. Eckhardt, Uwagi na temat potrzeby zmian w Konstytucji ‒ władza ustawodawcza, [w:] W. Skrzy-
dło, W. Szapował, K. Eckhardt (red.), O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy, Przemyśl 2006, s. 78.
 41 Projekty Konstytucji 1993‒1997, cześć 1, do druku przygotował R. Chruściak, Warszawa 1997, 
s. 48.

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/portugalia2011.html
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/portugalia2011.html
http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm
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mandatu parlamentarnego w razie zmiany przynależności partyjnej umieścić w przepi-
sach wyborczych42.

Stosunkowo niedawno rozwiązanie nawiązujące do instytucji klauzuli czechosło-
wackiej wprowadziła do swojej konstytucji Ukraina.

2.	Zgodnie z art. 81 Konstytucji Ukrainy43 mandat parlamentarzysty wygasa, między 
innymi w przypadku „niewejścia deputowanego ludowego Ukrainy, wybranego z listy 
partii politycznej (bloku wyborczego partii politycznych), w skład frakcji parlamentarnej 
tejże partii politycznej (tegoż bloku wyborczego partii politycznych) bądź opuszczenia 
przez deputowanego ludowego Ukrainy składu takiej frakcji”44. Przepis ten wprowadzony 
został w ramach nowelizacji ustawy zasadniczej Ukrainy po drugiej turze wyborów pre-
zydenckich 8 grudnia 2004 r.45 (zmiana weszła w życie 1 stycznia 2006 r. 46). Orzeczeniem 
z 30 września 2010 r. Sąd Konstytucyjny uznał całą ustawę o zmianie Konstytucji Ukrainy 
z 2004 r. za niekonstytucyjną47, ale w następstwie uchwalenia 21 lutego 2014 r. ustawy 
o przywróceniu obowiązywania niektórych przepisów Konstytucji Ukrainy48 przepis ten 
ponownie uzyskał moc obowiązującą.

W orzeczeniu z 25 czerwca 2008 r. Sąd Konstytucyjny Ukrainy wyjaśnił znacze-
nie terminów „niewejście do frakcji” i „opuszczenie frakcji”. Zgodnie z tym „niewejście” 
deputowanego ludowego do frakcji (bloku frakcji) oznacza jego odmowę wejścia do 
frakcji (bloku frakcji), a „opuszczenie frakcji” oznacza decyzję deputowanego o wystą-
pieniu ze składu frakcji49.

Przystąpienie do frakcji przestało być prawem deputowanego, a stało się jego 
obowiązkiem50. W okresie, gdy Konstytucja Ukrainy nie przewidywała wygaśnięcia 
mandatu parlamentarzysty z powodu niewstąpienia do określonej frakcji (bądź wystą-
pienia z niej) doktryna ukraińska jednoznacznie definiowała mandat deputowanego lu-
dowego jako mandat wolny51, w odróżnieniu od mandatu imperatywnego charaktery-
stycznego dla okresu istnienia ZSRR.

 42 Zob. wypowiedź M. Kudeja w ramach spotkania dyskusyjnego w redakcji „Przeglądu Sejmowego” 
na temat aktualnych problemów mandatu przedstawicielskiego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 217.
 43 Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, s. 141) Із 
змінами, внесеними згідно із Законами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, s. 44, № 2952-VI від 
01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, s. 68, № 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, s. 142, № 742-VII від 
21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, s. 143, № 1401-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, s. 532.
 44 Zob. tłumaczenie tekstu Konstytucji Ukrainy zamieszczone na stronie http://libr.sejm.gov.pl/tek01/
txt/konst/ukraina-r4.html [dostęp 13.11.2017].
 45 Відомості Верховної Ради України 2005, №2, s. 44.
 46 Na temat ewolucji Konstytucji Ukrainy zob. A. Olecho, Zmiany w konstytucji Ukrainy, [w:] S. Bo-
żyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013, s. 485‒501.
 47 Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 2010, Книга 10-К., 2011, s. 345‒346.
 48 Закон України від 21 лютого 2014 року Про відновлення дії окремих положень Конституції 
України No 742-VII (Відомості Верховної Ради No (ВВР), 2014, № 11, s. 143).
 49 M.C. Сус, op. cit., s. 83.
 50 Н. Гнатенко, Депутатська фракція у Верховній Раді України: елемент політичної 
структуризації парламенту чи інструмент лобізму?, „Вісник Національної академії державного 
управління”, http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-2-30.pdf [dostęp 17.11.2017].
 51 Zob. np. О.А. Александров, Типи депутатського мандату, http://h.ua/story/1027/ [dostęp 
17.11.2017]; І. Панкевич, Імперативізація парламентського мандату в Україні та інших європейських 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina-r4.html
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/ukraina-r4.html
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-2-30.pdf
http://h.ua/story/1027/
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Mandat imperatywny został wprowadzony od samego początku istnienia państwa 
radzieckiego. Już 4 grudnia 1917 r. (po rewolucji październikowej) Wszechrosyjski Cen-
tralny Komitet Wyborczy wydał dekret o prawie odwołania deputowanego52. Prawo do 
odwołania deputowanego znalazło się też w pierwszej Konstytucji Rosji Radzieckiej 
z 1918 r.53

W Związku Radzieckim deputowany miał obowiązek utrzymywać stały kontakt 
ze swoimi wyborcami, wykonywać ich instrukcje i w każdym czasie mógł być przez 
wyborców odwołany54 na podstawie ustawy o odwoływaniu deputowanych ludowych 
Rady Najwyższej ZSRR i Rad Najwyższych Republik Radzieckich, w tym także oczy-
wiście Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej55. Doktryna radziecka odwo-
ływała się przy tym do idei suwerenności narodu J.J. Rousseau56. „Demokracja radziec-
ka podobnie jak Komuna Paryska, stanęła od pierwszej chwili na stanowisku 
dopuszczalności odwołania przedstawicieli przez wyborców w każdym czasie, mimo 
trwania kadencji danego organu, sankcjonując tym samym zasadę posłuchu i odpowie-
dzialności reprezentanta wobec jego mocodawców”57. Możliwość odwołania deputowa-
nych przewidywała Konstytucja ZSRR z 1936 r.58 ale odpowiednią procedurę wprowa-
dzono dopiero 42 lata od jej uchwalenia bo w 1959 r.59 Trzydziestego października 
przyjęto Ustawę ZSRR o procedurze odwołania deputowanego Rady Najwyższej ZSRR60, 
a 26 listopada Ustawę USRR o procedurze odwołania deputowanego Rady Najwyższej 
USRR61. Deputowany mógł być odwołany jeżeli odpowiedziała się za tym większość 
wyborców odpowiedniego okręgu wyborczego62.

Konstytucja ZSRR z 1977 r., a w ślad za nią Konstytucja USRR z 1978 r. (odpo-
wiednio w art. 107 i art. 9663) jeszcze bardziej umocniły ideę mandatu imperatywnego64. 

державах (порівняльно-правовий аналіз), http://radnuk.info/statti/228-konst-pravo/15305-2011-01-23 
-00-15-58.html?tmpl=component&print=1&page [dostęp 21.11.2017].
 52 Zob. І. Панкевич, op. cit., [dostęp 21.11.2017]; M.C. Сус, op. cit., s. 82.
 53 О. Дніпров, Чи потрібен Україні імперативний мандат народного депутата?, https://www.
polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=pc07-2003-03 [dostęp 22.11.2017].
 54 „Delegat bowiem według marksistowskiej nauki konstytucyjnej jest przedstawicielem wyborców 
swojego okręgu, którym winien odpowiedzialność” – S. Ehrlich, Ustrój Związku Radzieckiego, Warszawa 
1954, s. 217‒218.
 55 Zob. О.Ф. Фрицький.	Конституційне право України: Підручник. – К: Юрінком Інтер. 2003, 
https://lawbook.online/konstitutsionnoe-pravo-ukrainyi/narodniy-deputat-ukrajini-9232.html [dostęp 
17.11.2017].
 56 Zob. В.В. Кравченко, Конституційне право України К.: Атіка, 2004, http://radnuk.info/ 
pidrychnuku/konst/513-kravchenko/11510-3----.html [dostęp 17.11.2017].
 57 S. Rozmaryn, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1949, s. 212.
 58 Art. 142: „każdy delegat może być w każdym czasie odwołany na podstawie uchwały większości 
wyborców w trybie ustanowionym przez ustawę” – zob. Konstytucja (Ustawa Zasadnicza) Związku Socja-
listycznych Republik Radzieckich, Warszawa 1951, s. 118.
 59 Zob. О.А. Александров, op. cit., [dostęp 17.11.2017].
 60 Ведомости Верховного Совета СССР, 1959, № 44, s. 222.
 61 Відомості Верховної Ради Української РСР, 1959, № 43, s. 666.
 62 О. Дніпров, op. cit., [dostęp 22.11.2017].
 63 Zob. І. Панкевич, op. cit., [dostęp 21.11.2017].
 64 Zob. П.В. Романюк, Імперативний мандат: окремі пнтання конституційної теорії та 
практики в сучасних умовах, „Вісник Маріупольського Державного Університету. Серія: право” 

http://radnuk.info/statti/228-konst-pravo/15305-2011-01-23-00-15-58.html?tmpl=component&print=1&page
http://radnuk.info/statti/228-konst-pravo/15305-2011-01-23-00-15-58.html?tmpl=component&print=1&page
https://www.polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=pc07-2003-03
https://www.polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=pc07-2003-03
https://lawbook.online/konstitutsionnoe-pravo-ukrainyi/narodniy-deputat-ukrajini-9232.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/konst/513-kravchenko/11510-3----.html
http://radnuk.info/pidrychnuku/konst/513-kravchenko/11510-3----.html
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W polskiej literaturze zwracano uwagę, że przyjmując konstytucję z 1977 r., ustawodaw-
ca radziecki: „jak gdyby odpowiadając na wątpliwości wysuwane w dyskusjach nauko-
wych, rozstrzyga spór na korzyść mandatu nakazczego”65.

W praktyce w okresie istnienia ”radzieckiej Ukrainy wobec żadnego deputowa-
nego nie zastosowano procedury odwołania66 (po części również dlatego, że procedura 
odwoływania była uregulowana bardzo „ramowo”67).

Na Ukrainie przejście od mandatu imperatywnego do mandatu wolnego nastąpi-
ło wraz z uchwaleniem konstytucji z 28 czerwca 1996 r.68 Wprawdzie nie wyrażono tego 
wprost, ale jednoznacznie tak wynika z analizy jej postanowień69. Do marca 2001 r. 
w sprzeczności z przepisami konstytucji pozostawał art. 7 ustawy o statusie deputowa-
nego ludowego w brzmieniu z 25 września 1997 r., który przewidywał odpowiedzialność 
deputowanych przed wyborcami ze swojego okręgu i możliwość ich odwołania70. Sprzecz-
ność ta została usunięta wraz z przyjęciem 22 marca 2001 r. nowego brzmienia ustawy 
o statusie prawnym deputowanego ludowego Ukrainy71, co wiązało się także z utratą 
mocy obowiązującej ustawy z 19 października 1995 r. o odwoływaniu deputowanego 
ludowego Ukrainy72.

Wprowadzenie w 2004 r. odwoływalności deputowanego z powodu niewstąpienia 
do frakcji w doktrynie uznano za przywrócenie mandatu imperatywnego73 (quasi-impe-
ratywnego74), a przynajmniej jego elementów75, albo za stworzenie nowego typu manda-
tu przedstawicielskiego „mandatu mieszanego”76, nazywanego też „partyjnym mandatem 

2013, вип 5, s. 241.
 65 T. Szymczak, Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1983, s. 301.
 66 zob. Т.О. Шевченко, Депутатський мандат парламентарія України, „Правове регулювання 
економіки” 2008, Випуск № 8, s. 332.
 67 O. Синьоокий, Д. Ковриженко, Природа представницького мандату: Українська практика 
та зарубіжний досвід, “KAS Policy Paper 14”, Київ 2009, s. 8.
 68 П.В. Романюк, Вільний мандат як елемент представницької демократії: історико-теоре-
тичні нотатки, „Право та інноваці” 2015, nr 3, s. 149.
 69 Zob. І.B. Рижук, Становлення та разбиток інституту конституційно-правовой відповідаль-
ності парламентаріїв в Україні, „Університетські наукові записки” 2013, nr 4, s. 46.
 70 Zob. О.А. Александров, op. cit., [dostęp 17.11.2017]; П.В. Романюк, Імперативний мандат: 
окремі пнтання…, s. 243.
 71 Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 242, s. 212.
 72 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 41, s. 299. Zgodnie z przepisami tej ustawy wyborcy 
mogli odwołać deputowanego w przypadku: naruszenia przez niego postanowień konstytucji lub ustaw, 
systematyczne niewykonywanie obowiązków deputowanego, wykorzystywanie swoich uprawnień w ce-
lach osobistych, systematyczne naruszanie norm etyki deputowanego i norm moralnych, niespójność prak-
tycznej działalności posła z podstawowymi zasadami i postanowieniami jego programu wyborczego itp. 
zob. Т.О. Шевченко, op. cit., s. 331.
 73 І.А. Павленко, Про деякі протиріччя між Конституцією України та Законами України в ча-
стині визначення статусу народного депутата України та принципів формування депутатських 
об’єднань у парламенті”. Аналітична записка, http://www.niss.gov.ua/articles/1668/ [dostęp 17.11.2017].
 74 Т.О. Шевченко, op. cit., s. 340.
 75 Zob. М. В. Савчин, Конституційне право України, Київ 2009, s. 677.
 76 Zob. О.А. Александров, op. cit., [dostęp 17.11.2017]; О. Дніпров, op. cit., [dostęp 22.11.2017]; 
Х.І. Юркевич, Bідкликання представника у теорії та практиці народново представництва, „Альма-
нах права” 2012, вип. 3, s. 467.

http://www.niss.gov.ua/articles/1668/
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imperatywnym”77, albo nawet „ukraińskim mandatem imperatywnym”78 (zwracano przy 
tym uwagę na ponowne pojawienie się kolizji przepisów konstytucji z przepisami ustawy 
o statusie deputowanego ludowego oraz ustawy o regulaminie Rady Najwyższej79)80.

Politycznym uzasadnieniem tej zmiany było dążenie do ograniczenia „migracji” 
deputowanych pomiędzy frakcjami w czasie kadencji Rady Najwyższej81, a tym samym 
do „stabilizacji” władzy ustawodawczej82. Zjawisko zmiany frakcji w czasie kadencji 
przybrało takie rozmiary, że stało się to jednym z głównych problemów ukraińskiej 
polityki83. Podobne projekty nowelizacji Konstytucji Ukrainy wnoszono kilka razy (naj-
bliżej uchwalenia przez Radę Najwyższą był projekt B. Bespalovo, V. Filenko i O. La-
vrynovycha ‒ № 093784). Na przykład projekt wniesiony przez O. Moroza, V. Musiyaka, 
A. Matwienko (№ 3207) przekazywał decyzję o pozbawianiu mandatu w przypadku 
niewstąpienia do frakcji, z której deputowany został wybrany (albo wystąpienia z niej), 
w ręce sądu85.

Komisja Wenecka w opinii z 13 czerwca 2005 r. stanowczo rekomendowała uchy-
lenie punktu 6 ust. 2 artykułu 81 Konstytucji Ukrainy przewidującego możliwość od-
wołania deputowanego z tego powodu, że nie wszedł on do frakcji partii (bloku partii) 
z listy, z której został wybrany bądź z frakcji tej wystąpił. Stwierdzała w niej, że przepis, 
o którym mowa, daje partiom możliwość „unieważniania wyników wyborów”, co może 
także doprowadzić do osłabienia pozycji Rady Najwyższej. Jej zdaniem w ten sposób 
parlamentarzyści mogą być zmuszeni do głosowania nie tak jak nakazują im przekona-
nia, ale tak, aby zachować swój mandat. Związanie mandatu z przynależnością partyjną 
nie odpowiada też innym zasadom konstytucyjnym, w szczególności wyrażonym w art. 79 
i 80 ustawy zasadniczej. Członkowie parlamentu powinni reprezentować interesy 

 77 Zob. П.В. Романюк, Імперативний мандат: окремі пнтання…, s. 240; M.C. Сус, op. cit., s. 81.
 78 І.М. Гонак, op. cit., s. 22 i n.
 79 І.А. Павленко, op. cit., [dostęp 17.11.2017].
 80 Jako państwa, w których poza Ukrainą występuje partyjny mandat imperatywny, w literaturze ukra-
ińskiej wskazywane są: Białoruś, Gabon, Etiopia, Zambia, Zimbabwe, Indonezja, Gwinea Równikowa, Ma-
lawi, Namibia, Republika Seszeli, Trinidad i Tobago, Fidżi, Filipiny, Sri-Lanka, Jamajka. Zob. M.C. Сус, 
op. cit., s. 82‒83.
 81 С.П. Луценко, М.Н., Матевосян, Коалиція депутатських фракцій у парламенті як суб’єкт 
конституційного права України. Материалы третьей международной научно-практической 
Интернет-конференции «Наука в информационном пространстве» (29‒30 октября 2007 г.), http://
www.confcontact.com/2007nov/lucenko_matev.php [dostęp 17.11.2017].
 82 Zob. І. Панкевич, op. cit., [dostęp 21.11.2017].
 83 Zob. В. Лемак, Імперативний мандат віддаляє демократію в Україні, http://zib.com.ua/
ua/2730-chervone_svitlo_morali.html [dostęp. 23.11.2017].
 84 О. Дніпров, op. cit., [dostęp 22.11.2017].
 85 Ibidem.

http://www.confcontact.com/2007nov/lucenko_matev.php
http://www.confcontact.com/2007nov/lucenko_matev.php
http://zib.com.ua/ua/2730-chervone_svitlo_morali.html
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narodu, a nie partii86. Jest to stanowisko, które Komisja Wenecka prezentowała także 
w innych swoich opiniach dotyczących Ukrainy87.

W przytaczanej opinii komisja wraziła zadowolenie, że w przyjętej ostatecznie 
ustawie o zmianie Konstytucji Ukrainy nie znalazł się projektowany wcześniej przepis 
bezpośrednio nawiązujący do klauzuli czechosłowackiej, który przewidywał pozbawie-
nie mandatu nie tylko w przypadku zmiany frakcji, ale także w przypadku naruszenia 
dyscypliny głosowania88. Natomiast Sąd Konstytucyjny Ukrainy w orzeczeniu z 12 paź-
dziernika 2005 r. (Вісник Конституційного Суду України, 2005, № 4) nie wykluczył 
możliwości wprowadzenia mandatu imperatywnego, zaznaczył jednak, że wymaga to 
zatwierdzenia w ogólnokrajowym referendum89, a w orzeczeniu z 25 czerwca 2008 r. 
wskazał, że procedura odwołania deputowanego powinna być uregulowana ustawowo90.

Większość przedstawicieli doktryny negatywnie odniosła się do omawianego ele-
mentu reformy konstytucyjnej z 2004 r. Pisano, że jest to powrót do rozwiązań radzieckich, 
co może doprowadzić do dyktatury partyjnej, dyktatury liderów partyjnych, że nie jest to 
dobry sposób walki z „korupcją polityczną”91, że jest to wprowadzenie odpowiedzialności 
deputowanych nie przed członkami partii, a przed jej organem kierowniczym92.

W mniejszości pozostawały głosy krytykujące stanowisko Komisji Weneckiej, 
chociaż pisano również, że jej sposób myślenia oznacza legalizację „zdrady i w konsekwen-
cji nieodpowiedzialność deputowanych”93. Wskazywano przy tym, że odpowiedzialność 

 86 Opinion on the amendments to the Constitution of Ukraine adopted on 8.12.2004 (Adopted by the 
Venice Commisssion at its 63rd Plenary Session (Venice, 10‒11 June 2005) on the basis of comments by Mr. 
Kaarlo Tuori (Member, Finland), Mr. Sergio Bartole (Substitute Member, Italy), Ms. Finola Flanagan 
(Member, Ireland), http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)015-e. [dostęp 20.11.2017].
 87 Zob. Opinion on the draft amendments to the Law on the status of People’s Deputy in Ukraine (Ad-
opted by the Venice Commission at its 72nd Plenary Session (Venice, 19‒20 October 2007) on the basis of 
comments by Mr. Sergio Bartole (Substitute Member, Italy) and Mr. Peter Paczolay (Member, Hungary), 
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)031-e [dostęp 20.11.2017]; Opinion on the Law on 
amendments to the legislation concerning the status of deputies of the Verkhovna Rada of the Autonomous 
Republic of Crimea and of local councils in Ukraine (Adopted by the Venice Commission at its 71st Plenary 
Session (Venice, 1-2 June 2007), on the basis of comments by Mr. Sergio Bartole (Substitute Member, Italy) 
and Mr. Peter Paczolay (Member, Hungary), http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)018-e 
[dostęp 20.11.2017]; Consolidated opinion on the Ukraine Constitutional Reform Project based on com-
ments of Mr. Giorgio Malinverni (Member, Switzerland) and Mr. Gerard Batliner (Member, Liechtenstein), 
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)051-e [dostęp 23.11.2017]; Opinion on three draft laws 
proposing amendments to the Constitution of Ukraine (Adopted by the Venice Commission at its 57th Plena-
ry Session (Venice, 12‒13 December, 2003) on the basis of comments by Mr. Sergio Bartole (Substitute 
Member), Ms. Finola Flanagan (Member, Ireland), Ms. Herdis Thorgeirsdottir (Substitute Member, Ice-
land), Mr. Kaarlo Tuori (Member, Finland), http://www.venice.coe.int/docs/2003/CDL-AD(2003)019-e.pdf 
[dostęp 23.11.2017].
 88 Zob. І. Панкевич, op. cit., [dostęp 21.11.2017].
 89 Zob. ibidem.
 90 O. Синьоокий, Д. Ковриженко, op. cit., s. 9.
 91 M.C. Сус, op. cit., s. 84.
 92 Zob. Н. Гнатенко, Окремі аспекти проблеми політичної відповідальності народних депутатів 
України на сучасному етапі розвитку українського парламентаризму, “Вісник Національної академії 
державного управління при Президентові України”, 2010, nr 1, s. 224.
 93 Zob. О.М. Майбород, Модель виборчой системи і политична видповідальність депутата:про-
блема взаємозалежності,	„Науковi записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень 

http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)015-e
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)031-e
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)018-e 
http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL(2001)051-e
http://www.venice.coe.int/docs/2003/CDL-AD(2003)019-e.pdf
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polityczna opiera się przede wszystkim na zasadach pozaprawnych, a jej egzekwowanie 
jest elementem kultury politycznej kształtującej się przez długie lata, a narzędziem, które 
ma temu służyć na Ukrainie, jest wprowadzenie partyjnego mandatu imperatywnego94.

Były też głosy stwierdzające, że wprowadzenie odwoływalności deputowanych 
ludowych to krok w dobrym kierunku i że trzeba posunąć się jeszcze dalej, dodając do 
art. 81 następną przyczynę wygaśnięcia mandatu deputowanego – nieusprawiedliwioną 
ważnymi powodami nieobecność deputowanego ludowego Ukrainy na 20 posiedzeniach 
Rady Najwyższej w ciągu roku kalendarzowego95. W rosyjskiej literaturze naukowej 
podobna konstrukcja nazywana jest mandatem „półwolnym”. Ma ona cechy mandatu 
imperatywnego (przewiduje możliwość odwołania deputowanego niewywiązującego się 
ze swoich obowiązków) i mandatu wolnego (przedstawiciel nie ma obowiązku kierowa-
nia się instrukcjami wyborców i niewykonywanie ich nie może być podstawą jego od-
wołania)96.

Charakter mandatu przedstawicielskiego ściśle związany jest z systemem wybor-
czym. Na Ukrainie w okresie od 1991 r. wielokrotnie był on poważnie przebudowywany. 
System większościowy obowiązujący po odzyskaniu niepodległości wraz z przyjęciem 
konstytucji w 1996 r. został zamieniony na mieszany. W 2006 r., gdy weszła w życie 
zmiana konstytucji z grudnia 2004 r. wprowadzono system proporcjonalny. Do sytemu 
mieszanego powrócono w wyborach parlamentarnych w 2012 r. Taki charakter miały też 
wybory przeprowadzone w 2014 r.97 Przepis konstytucyjny dający możliwość pozbawia-
nia mandatu z powodu niewstąpienia bądź wystąpienia z frakcji parlamentarnej, z której 
listy parlamentarzysta został wybrany, wszedł w życie wraz z systemem proporcjonalnym. 
Powrót do systemu mieszanego i przywrócenie mocy obowiązującej przepisom z 2004 r. 
zmieniającym konstytucję doprowadziło do tego, że po wyborach z 2014 r. połowa de-
putowanych Rady Najwyższej Ukrainy miała mandat wolny, reszta ‒ „partyjny mandat 
imperatywny”98. Taki dualizm charakteru mandatów narusza zasadę równości statusu 
deputowanych ludowych Ukrainy, która wprawdzie nie jest w konstytucji bezpośrednio 
wyrażona, ale zgodnie z orzecznictwem Sądu Konstytucyjnego z niej wynika (orzecze-
nie z 3 grudnia 1998 r. w sprawie dotyczącej tworzenia frakcji w Radzie Najwyższej 
Ukrainy)99.

Prezydent Ukrainy zgodnie z obietnicami składanymi w czasie kampanii wybor-
czej100 w projekcie zmiany konstytucji z 26 czerwca 2014 r. zaproponował, aby przepis 
art. 81, o którym mowa, został uchylony101. Projekt ten nie został uchwalony.

імені І.Ф.Кураса НАН України” 2008, nr 38, s. 53.
 94 Ibidem, s. 55.
 95 Т.О. Шевченко, op. cit., s. 340.
 96 O. Синьоокий, Д. Ковриженко, op. cit., s. 7.
 97 Zob. В.Л. Федоренко, Конституційне право України, Київ 2016, s. 298.
 98 П. В. Романюк, Вільний мандат як елемент…, s. 150.
 99 Ibidem.
 100 Д. Буковский, Як Петро Порошенко переписав Конституцію, http://www.dsnews.ua/politics/
yak-petro-poroshenko-perepishe-konstitutsiyu-26062014080600 [dostęp 27.11.2017].
 101 І.А. Павленко, op. cit., [dostęp 17.11.2017].

http://www.dsnews.ua/politics/yak-petro-poroshenko-perepishe-konstitutsiyu-26062014080600
http://www.dsnews.ua/politics/yak-petro-poroshenko-perepishe-konstitutsiyu-26062014080600
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W latach 2014‒2016 na ogólną liczbę 35 deputowanych, którzy przestali sprawować 
mandat, dwóch deputowanych partii Blok Petra Poroszenko (Yegor Firsov i Mykola 
Tomenko102) utraciło go w skutek zastosowania art. 81 pkt 6 konstytucji103. Uchwalę 
o pozbawieniu mandatów podjął zjazd partii104. Zastosowanie mechanizmu „ukraińskie-
go imperatywnego mandatu” wobec deputowanych z partii prezydenta zostało surowo 
ocenione między innymi jako naruszenie zasady podziału władzy i przejaw przejęcia 
suwerennej władzy przez oligarchów partyjnych105.

Od 27 lutego 2016 r. na Ukrainie partia polityczna może także spowodować wy-
kluczenie kandydatów na posłów z wystawionej przez siebie listy w okresie pomiędzy 
dniem wyborów a ogłoszeniem przez Centralną Komisję Wyborczą o uznaniu deputo-
wanego za wybranego. W tym dniu weszła w życie nowelizacja ustawy o wyborach 
deputowanych ludowych Ukrainy dotycząca „wykluczenia kandydatów na deputowanych 
ludowych z listy wyborczej partii w okręgu wielomandatowym”106. Formalną podstawą 
do wykluczenia jest uchwała zjazdu partii. Wyciąg z niej jest przedstawiany Centralnej 
Komisji Wyborczej. W praktyce oznacza to, że jeszcze po wyborach partie mogą mieć 
wpływ na to kto zostanie, a kto nie deputowanym107. Chodzi w szczególności o tych 
deputowanych, którzy nie zostali wybrani, ale mogą objąć mandat w czasie kadencji 
w następstwie wygaśnięcia mandatu deputowanych, którzy weszli w skład Rady Naj-
wyższej108.

Przyjęcie tej regulacji należy uznać za dodatkowe wzmocnienie imperatywnego 
charakteru mandatu deputowanego ludowego Ukrainy109.

3.	Przykład Ukrainy świadczy o tym, że w prawie konstytucyjnym wciąż sięga 
się do klauzuli czechosłowackiej jako instrumentu egzekwowania dyscypliny partyjnej. 
Mimo negatywnej opinii znaczącej części ukraińskiej doktryny i wbrew stanowisku 
Komisji Weneckiej instytucja ta nie tylko znalazła się w Konstytucji Ukrainy, ale także 
została zastosowana w praktyce politycznej.

Zachowanie dyscypliny partyjnej jest jednym z podstawowych problemów współ-
czesnego parlamentaryzmu. M. Kruk zwraca uwagę, że wprawdzie za dyscypliną 

 102 Zob. В. Пилипенко, Імперативний мандат: Чи є законним рішення щодо позбавлення 
повноважень Фірсова і Томенка?, https://ua.112.ua/mnenie/imperatyvnyi-mandat-chy-zakonne-rishennia 
-pro-pozbavlennia-povnovazhen-firsova-i-tomenka-301534.html [dostęp 22.11.2017].
 103 В.Л. Федоренко, op. cit., s. 365.
 104 M.C. Сус, op. cit., s. 84.
 105 І. М. Гонак, op. cit., s. 24.
 106 Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 11, s. 126.
 107 Zob. „Зеркало недели. Украина”, https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-podpisal-zakon-o-chastichnom 
-imperativnom-mandate-205420.html [dostęp 27.11.2017].
 108 Ustawie nadano moc wsteczną, objęto nią bowiem również listy kandydatów zgłoszone w wybo-
rach w 2014 r.
 109 Tak było to interpretowane w komentarzach politycznych, zob. Рада готовится задним числом 
ввести частичный императивный мандат – Лещенко, „Зеркало недели. Украина”,	 https://zn.ua/ 
POLITICS/rada-gotovitsya-zadnim-chislom-vvesti-chastichnyy-imperativnyy-mandat-leschenko-199464.
html; Ю. Сандул, „Партійна диктатура»: лідери посилюють контроль над депутатами”, https://
www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1968059-partijna-diktatura-lideri-posiluut-kontrol-nad-deputatami.html 
[dostęp 27.11.2017].

https://ua.112.ua/mnenie/imperatyvnyi-mandat-chy-zakonne-rishennia-pro-pozbavlennia-povnovazhen-firsova-i-tomenka-301534.html
https://ua.112.ua/mnenie/imperatyvnyi-mandat-chy-zakonne-rishennia-pro-pozbavlennia-povnovazhen-firsova-i-tomenka-301534.html
https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-podpisal-zakon-o-chastichnom-imperativnom-mandate-205420.html
https://zn.ua/POLITICS/poroshenko-podpisal-zakon-o-chastichnom-imperativnom-mandate-205420.html
https://zn.ua/POLITICS/rada-gotovitsya-zadnim-chislom-vvesti-chastichnyy-imperativnyy-mandat-leschenko-199464.html
https://zn.ua/POLITICS/rada-gotovitsya-zadnim-chislom-vvesti-chastichnyy-imperativnyy-mandat-leschenko-199464.html
https://zn.ua/POLITICS/rada-gotovitsya-zadnim-chislom-vvesti-chastichnyy-imperativnyy-mandat-leschenko-199464.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1968059-partijna-diktatura-lideri-posiluut-kontrol-nad-deputatami.html 
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1968059-partijna-diktatura-lideri-posiluut-kontrol-nad-deputatami.html 
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partyjną przemawiają silne argumenty (z jednej strony wymagania mechanizmu parla-
mentarnego, „który dzięki dyscyplinie utrzymuje stabilność rządu”, z drugiej lojalność 
wobec wyborców), ale pilnowana za pośrednictwem dyscypliny stałość politycznych 
poglądów nie jest i nie powinna być zinstytucjonalizowana110. „Żadne, poza czysto 
politycznymi (jak np. wystąpienie czy usunięcie posła z partii), działania nie mogą być 
stosowane, a zwłaszcza przewidziane w ustawach”111, prowadzą one bowiem do sprze-
niewierzenia się zasadzie mandatu wolnego.

Wyrazem dążenia do połączenia mandatu wolnego z politycznym usankcjonowa-
niem dyscypliny partyjnej jest teoretyczna koncepcja mandatu semi-imperatywnego112. 
Nie jest to jednak konstrukcja efektywna. Nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że 
w analizie możliwości ingerencji dyscyplinującej deputowanych w granicach mandatu 
wolnego „rozróżnienie pomiędzy płaszczyzną prawną a polityczną niewiele daje”113. 
A. Szmyt w zamian za to proponuje rozróżnienie pomiędzy stroną merytoryczną i pro-
ceduralną dyscypliny partyjnej. Co do zasady, za sprzeczne z istotą mandatu wolnego 
uznaje związanie deputowanego „nakazem merytorycznie określającym sposób głoso-
wania (za lub przeciw)”114, ale z jednej strony akceptuje stworzenie katalogu rodzajowe-
go spraw, w których wyłom w koncepcji mandatu wolnego na rzecz dyscypliny partyjnej 
byłby akceptowalny115, z drugiej zaś proponuje przyjęcie przepisu wyrażającego formu-
łę, że dyscyplina partyjna nie może zobowiązywać deputowanego do zajęcia stanowiska 
sprzecznego z jego sumieniem i rozumieniem dobra narodu116. Za dopuszczalne uważa 
oddziaływanie frakcji na swych deputowanych w wymiarze ideologicznym, perswazyj-
nym, „a nawet w formie środków organizacyjnych, których funkcją jest dyscyplinowanie 
deputowanych”117. Konstatuje, że nowe instrumentarium normatywne ingerujące w spra-
wy dyscypliny partyjnej jest konieczne, ale wprowadzenie klauzuli czechosłowackiej 
albo innego podobnego rozwiązania uważa nie tylko za wymagające zmiany konstytucji, 
ale także za „nadzwyczaj kontrowersyjne”118.

Za próbę pogodzenia klauzuli czechosłowackiej z konstrukcją mandatu przedsta-
wicielskiego można uznać, wspominane już, rozwiązanie przyjęte w Portugalii. W art. 147 
Konstytucji Republiki Portugalskiej stanowi, że parlament ‒ Zgromadzenie Republiki ‒ 
„jest zgromadzeniem reprezentującym wszystkich obywateli portugalskich”, a w art. 152 
ust. 2, że: „Deputowani reprezentują cały kraj, a nie okręgi wyborcze, w których zostali 
wybrani”. Jednocześnie jednak w art. 160 ust. 1 przewiduje: „Mandat tracą deputowani, 

 110 M. Kruk, Koncepcja mandatu przedstawicielskiego…, s. 28.
 111 Ibidem, s. 29.
 112 Na ten temat zob. J. Szymanek, op. cit., s. 129‒133.
 113 A. Szmyt, Partie polityczne…, s. 145.
 114 Ibidem.
 115 Wskazuje głosowania związane z egzystencją rządu (wotum nieufności, wotum zaufania, powoły-
wanie rządu, zmiany w składzie rządu) i ustawą budżetową, zob. A. Szmyt, Wybrane zagadnienia… s. 108.
 116 A. Szmyt, Na marginesie problematyki dyscypliny partyjnej (klubowej) w parlamencie, [w:] A. Do-
mańska, K. Skotnicki, Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej, Łódź 2003, s. 265.
 117 A. Szmyt, Partie polityczne…, s. 146.
 118 A. Szmyt, Wybrane zagadnienia…, s. 103‒108.



580

Krzysztof Eckhardt

którzy: […]; c) wstępują do innej partii politycznej niż ta, z której listy zostali wybrani”. 
W literaturze portugalski mandat parlamentarny określa się zarówno mianem mandatu 
wolnego119, jak i mianem mandatu nowego typu ‒ mandatu kolektywnego (zbiorowego)120. 
Zgodnie z art. 155 ust. 1 konstytucji Portugalii „deputowani swobodnie sprawują swój 
mandat”, a jednocześnie zmiana ich przynależności partyjnej jest sankcjonowana utratą 
mandatu. Istotnymi elementami charakterystyki tego rozwiązania jest brak jednoznacz-
nego wskazania, że poseł jest reprezentantem narodu oraz stwierdzenie w art. 10 konsty-
tucji, że: „Partie polityczne przyczyniają się do organizowania i wyrażania woli ludu, przy 
poszanowaniu zasad niepodległości narodowej, jedności państwa i demokracji politycz-
nej”121. Mandat kolektywny to mandat partii jako organizacji.

Wydaje się, iż można uznać, że dążenie do wprowadzenia mandatu kolektywnego 
było elementem ukraińskiej reformy konstytucyjnej z 2004 r. zmierzającej między in-
nymi do stabilizacji działalności Rady Najwyższej poprzez umocnienie systemu partyj-
nego. Przewidziano w niej w pełni proporcjonalne wybory i właśnie odwoływalność 
deputowanych wybranych z list partyjnych w przypadku niewstąpienia do frakcji partii 
z ramienia której deputowany został wybrany lub wystąpienia z niej. Regulacje te od-
czytywane w kontekście brzmienia obowiązującego już wcześniej przepisu konstytucji 
stanowiącego, że „partie polityczne na Ukrainie współuczestniczą w formułowaniu 
i wyrażaniu woli politycznej obywateli oraz biorą udział w wyborach” (art. 36) miały 
ustabilizować działanie Rady Najwyższej. Prawodawca ukraiński nie był jednak konse-
kwentny. Po pierwsze w konstytucyjnym tekście przysięgi składanej przez deputowanych 
(art. 79) pozostawił obowiązek troski o pomyślność całego narodu ukraińskiego, po 
drugie ustawa o statusie deputowanych ludowych Ukrainy122 w art. 1 jednoznacznie 
stanowi, że deputowany ludowy jest przedstawicielem ukraińskiego narodu w Radzie 
Najwyższej Ukrainy, po trzecie – w 2012 r. powrócono do mieszanego systemu wybor-
czego, co powoduje, że rygorem przynależności do frakcji objęta jest jedynie połowa 
deputowanych.

Konstytucjonalizacja klauzuli czechosłowackiej przy zachowaniu pozostałych 
elementów wolnego mandatu parlamentarnego powoduje wewnętrzną sprzeczność w kon-
strukcji ustrojowej przedstawicielstwa. Nie znaczy to, że jest nie możliwa, ale wymaga-
łaby przebudowy konstrukcji mandatu co najmniej na wzór rozwiązań portugalskich.

Moim zdaniem bez modyfikowania tradycyjnego rozumienia koncepcji mandatu 
wolnego możliwe jest wprowadzenie, dla parlamentarzystów zmieniających orientację 
polityczną, zakazu kandydowania w następnych wyborach z listy wystawionej przez 
którąkolwiek z partii, mającą swoją frakcję w parlamencie123. Taki przepis stanowiłby 
dodatkowe ograniczenie biernego prawa wyborczego i, jak sądzę, w dużej mierze ogra-
niczyłby zjawisko zmiany przynależności partyjnej w czasie kadencji. Uzupełniać mu-
siałby go zakaz tworzenia klubu parlamentarnego przez partię, która nie startowała 

 119 A. Łabno-Jabłońska, Zgromadzenie Republiki Portugalii, Warszawa 1993, s. 12.
 120 Zob. J. Szymanek, op. cit., s. 143.
 121 Ibidem, s. 139‒140.
 122 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 3, s. 17 z późn. zm.
 123 W kształcie podobnym do opisanego wyżej rozwiązania występującego w Izraelu.
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w wyborach pod własną nazwą, i ograniczenia w przechodzeniu z jednej frakcji do 
drugiej124.

 124 Takie rozwiązania funkcjonują w Hiszpanii, zob. J. Sole Tura, M.A. Aparicio Perez, Kortezy Gene-
ralne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii, Warszawa 2003, s. 87‒89.
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Privacy, new technology and constitutional 
adjudication in the light of Antonin Scalia’s 

originalist interpretation 

Antonin Gregory Scalia (1936 –2016) was an Associate Justice of the Supreme 
Court of the United States (USSC) serving from his appointment by President Ronald 
Reagan in 1986 until his death on February 13, 2016. His judicial and academic legacy 
made him a figure associated with originalist or textual interpretation of the United States 
Constitution, a concept he described briefly in his 1997 essay A matter of interpretation1. 
Originalism was not Scalia’s invention and it enjoyed a long tradition of argumentation 
in U.S. but it had not created so much controversy until „President Ronald Regan and his 
attorney general, Edwin Meese, made originalist argument a centerpiece of their con-
servative constitutional philosophy”2. The two-term presidency (1981-1989) made it pos-
sible for President Reagan to turn his philosophy into practice by appointing four Supreme 
Court Justices (Sandra Day O’Connor, William Rehnquist, Antonin Scalia, Anthony 
Kennedy) but among these four distinguished personalities, Antonin Scalia probably 
became the most expressive one. According to Paweł Laidler Justice Scalia’s singularity 
„was not a matter of his contribution to the Court’s jurisprudence, but of fact he had 
become a reassurance of an ideological pattern established in the United States Supreme 
Court in the 90’s”3. However it may be well beyond dispute that Antonin Scalia did play 
a role in making originalist arguments a subject of „interest to scholars across the po-
litical spectrum”4.

Antonin Scalia’s death and following speculation on possible candidates soon to be 
proposed by President Barrack Obama echoed across daily news worldwide stressing the 
role of United States Supreme Court and contemporary global position of the United 
States themselves. A major shift in American politics after the 2016 presidential election 
and an opposition in Republican-controlled Senate prevented President Obama from 

 1 A. Scalia, A Matter of Interpretation. Federal Courts and The Law, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey 1997.
 2 M.A. Graber, A New Introduction to American Constitutionalism, Oxford University Press, New 
York 2013, p. 30
 3 P. Laidler, Prawno-polityczny spór wokół wyboru sędziego Sądu Najwyższego USA po śmierci An-
tonina Scalii, „Przegląd Sejmowy”, 3(134)/2016, p. 29.
 4 M.A. Graber, A New Introduction..., p. 76.
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filling this vacancy with Justice Merrick Garland5 whose candidacy was never formally 
reviewed by Senate. Eventually the over a year-long vacancy was filled by President 
Donald Trump who nominated Neil McGill Gorsuch on 1st February 2016. Neil Gorsuch 
received the Senate’s confirmation on April 7th 2016 and three days later was sworn into 
office. Neil Gorsuch’s successful nomination can be read as a continuum to his predeces-
sor’s legacy, although Antonin Scalia avoided this expression publicly calling his views 
modestly a „contribution”. On the other hand Scalia admitted how influential this con-
tribution was since the set of arguments in favour of  „originalist” interpretation had 
become a part of academic discourse in law schools across the United States. Scalia’s 
approach to constitutional interpretation is often associated with two separate but similar 
approaches: textual interpretation and the  „original understanding”. The foundational 
principle of textual interpretation lies in the explication of the constitutional text simply 
on the basis of the words found there. As Ralph A. Rossum and G. Alan Tarr put it  „if 
the constitution is to control the outcome of a case, and its unadorned text is plain, then 
the constitutional interpretation should stop right there”6 invoking the passage from the 
USSC opinion in United States v. Hartwell (1867): „If the language be clear it is conclu-
sive. There can be no construction where there is nothing to construe. The words must 
not be narrowed to the exclusion of what the legislature intended to embrace, but that 
intention must be gathered from the words, and they must be such as to leave no room 
for a reasonable doubt upon the subject”7. Original understanding is based on a premise 
that  „constitutional interpretation must proceed on the basis of what the Constitution was 
understood to accomplish by those who initially drafted and ratified it”8 which centers 
the whole process on pursuit of the ends declared by the Framers of the U.S. Constitution 
to achieve. It also requires a thorough historical background and undisputed evidence 
of that intent which documents (including the famous Federalist papers) often fail to pro-
vide. Somewhere in between those two concepts lies Scalia’s idea called  „original mean-
ing” or  „the original intention approach”. However, Scalia’s writings harshly criticize 
legislative intention taken from the documentary evidence of the legislative process 
rather than from the text of the law itself. By invoking Chief Justice Tanney’s passage 
from Aldridge v. Williams9 ( „The only mode in which that will [of the majority of both 
houses of Congress - M.B., M.F.] is spoken is in the act itself; we must gather their inten-
tion from the language there used, comparing it, when any ambiguity exists, with the 
laws upon the same subject and looking, if necessary, to the public history of the times 
in which it was passed”) Scalia strongly objected to the use of legislative history as the 
proper criterion of the law10. Instead, he proposed the textual approach to constitutional 

 5 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/16/remarks-president-announcing-judge 
-merrick-garland-his-nominee-supreme [last visited: 30th June 2016].
 6 R. A. Rossum, G. A. Tarr, American Constitutional Law. The Structure of Government, tom I, West-
view Press 2010, p. 3.
 7 United States v. Hartwell, 73 U.S. 385 (1867).
 8 R. A. Rossum, G. A. Tarr, American Constitutional Law. The Structure of Government, tom I, West-
view Press 2010, p. 3
 9 44 U.S. (3. How.) 9, 24 (1845).
 10 A. Scalia, A matter of interpretation..., p. 30-31.

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/16/remarks-president-announcing-judge-merrick-garland-his-nominee-supreme
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/16/remarks-president-announcing-judge-merrick-garland-his-nominee-supreme
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text („What I look for in the Constitution is precisely what I look in a statute: the original 
meaning of the text, not what original draftsmen indented”) in which writings in The 
Federalist merely display  „how the text of the Constitution was originally understood” 
and definitively not because the authors were framers or their intent is authoritative and 
must be the law11. On the other hand it was hard to notice how little attention Scalia gave 
to rules of construction and the special object they were supposed to be applied to, although 
by invoking this subject he somehow admitted the „traditional” canon of interpretation 
may be influenced by the unique features of the written constitution: „The problem [of con-
stitutional interpretation – M.B.] is distinctive, not because special principles of interpre-
tation apply, but because the usual principles are being applied to an unusual text”12. 
Meanwhile, in the very same year of Scalia’s published aforementioned essay, Polish ju-
risprudence struggled with the same problem. The Constitution of The Republic of Poland 
of April 2, 1997 was about to transform Poland into modern constitutionally-based state 
but the doctrine signalled the lack of concept necessary to interpret it or at least inappli-
cability of the traditional statutory canon to the constitutional provision13.

Scalia tried to avoid a conversion problem by an assumption that „in textual inter-
pretation, context is everything, and the context of the Constitution tells us not to expect 
nit-picking detail and to give words and phrases an expansive rather than narrow inter-
pretation – though not an interpretation that the language will not bear”14. The critics 
however pointed out that despite the concept of fixed set of rights established by a sup-
posed original understanding, Scalia failed to explain what constitutes a context (espe-
cially how to distinguish an original meaning from an original intent whenever history 
and a wording of a provision itself tells us little about its meaning, substance, e.g. „amend-
ment”, „ratification”) and more importantly, „what constitutional provision (...) requires, 
or even supports such supposition [e.g., that the First Amendment should be read as 
a XVIII century still-photo command prohibiting Congress from abridging „rights 
of Englishmen as were then extant]”15. Moreover, it has been suggested that Justice Scalia, 
„despite his protestations, implicitly accepts some notion of evolving constitutional prin-
ciples is apparent from his application of the doctrine of stare decisis”. A similar claim 
was aimed at Scalia’s flagship example of the possible forms of speech under First Amend-
ment which – in light of his writings – „does not list the full range of communicative 
expression. Handwritten letters, for example, are neither speech nor press. Yet surely 
there is no doubt they cannot be censored. In this constitutional context, speech and press, 
the two most common forms of communication, stand as sort of synecdoche for the whole. 
That is not strict construction, but it is reasonable construction”16. Keeping in mind that 

 11 A. Scalia, A matter of interpretation..., p. 38.
 12 A. Scalia, A matter of interpretation..., p. 37.
 13 P. Tuleja, Zasady konstytucyjne [in:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych edited by 
P. Sarnecki, Warszawa 1997, p. 26.
 14 A. Scalia, A matter of interpretation..., p. 37.
 15 See polemic comment delivered directly in response to Scalia’s essay by L. H. Tribe [in:] A. Scalia, 
A matter of interpretation..., p. 80.
 16 A. Scalia, A matter of interpretation..., p. 38.
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Justice Scalia voted with the majority to strike down state prohibition of non-verbal forms 
of expression (flag burning in Texas v. Johnson17 or cross-burning based on the racist 
views in R.A.V. v. City of Saint Paul18), Laurence H. Tribe rebuts Scalia’s claim of „dated” 
constitutional provision: „the extension of ‘freedom of speech’ to encompass flag burning 
or cross burning, or to include anything like contemporary theory that content-based and 
especially viewpoint based proscriptions of conduct are constitutionally suspect, would 
 to a Scalia originalist – entail most ambitious exercise in attributing modern ideas of free 
speech principle to our predecessors”19. Ronald Dworkin also doubted Scalia’s consist-
ency when he expressed (a doctrinal majority) view that landmark decision in Brown 
v. Board of Education striking down the racial segregation in public schools could not 
be reached if the USSC were to apply the originalist’s method of interpretation, no mat-
ter what factor played a crucial role (original semantics or framer’s expectation)20.

A discussion on the originalist approach to constitutional interpretation often 
overshadows its relation to a structure of federal government, whose existence and 
power in a balanced and divided form, had become crucial to preserve guarantees of the 
Bill of Rights. Ralph A. Rosum observations suggest that Antonin Scalia had little mod-
esty when it came to assess the scale of his interest in separations of power doctrine21. 
We may safely assume that this component was a shared belief, along with primacy of the 
legal text as a binding force not limited to an instrument of power. Probably it also gave 
Justice Scalia the opportunity to join other United States Supreme Court Justices who 
had discreetly crossed their professional paths with Polish history or jurisprudence (most 
notably Justice Robert H. Jackson (1892-1954)22 or Justice Anthony Kennedy23).

In August 2009, invited by the Polish Ombudsman (The Commissioner for Citizens’ 
Rights) Mr. Janusz Kochanowski (1940-2010), Antonin Scalia visited Poland and delivered 
a lecture (Mullahs of the west: judges as moral arbiters24) which might be viewed as his 
concise creed on both constitutional interpretation and judicial deference in matters of –
what he called – a moral adjudication. His appearance in Poland was not coincidental. 
A year earlier Scalia received the prestigious Pawel Wlodkowic 2008 award, an annual 
commendation from the Ombudsman of The Republic of Poland commemorating both 

 17 491 U.S. 397 (1989).
 18 R.A.V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377 (1992).
 19 A. Scalia, A matter of interpretation..., p. 82.
 20 See R. Dworkin’s comment [in:] A. Scalia, A matter of interpretation..., p. 119.
 21 R. A. Rosum, Antonin Scalia’s Jurisprudence. Text and tradition, University of Kansas Press, Law-
rence 2006, p. 52.
 22 From Polish perspective Robert H. Jackson is being recognised as a prosecutor in the famous 
Nuremberg trials, an important symbol of condemnation and punishment of the Nazi Germany atrocities 
committed during World War II in Poland and other Nazi occupied countries. Robert H. Jackson also re-
ceived a doctorate honoris causa from University of Warsaw on 26th June 1946, http://www.uw.edu.pl/o_
uw/historia/dhcuw.html [last visited: 9.02.2018].
 23 Justice Kennedy visited Poland in September 2004 invited The Polish Constitutional Tribunal http://
trybunal.gov.pl/wiadomosci/uroczystosci-spotkania-wyklady/art/6455-18-22-wrzesnia-2004-roku-wizyta 
-w-polsce-sedziego-sadu-najwyzszego-usa-anthony-kennedyego/ [last visited: 9.02.2018].
 24 A. Scalia, Mullahs of the west: judges as moral arbiters, Warszawa 2009, bilingual text available 
at Polish Ombudsman site: https://www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf [last visited: 9.02.2018]

http://www.uw.edu.pl/o_uw/historia/dhcuw.html
http://www.uw.edu.pl/o_uw/historia/dhcuw.html
http://trybunal.gov.pl/wiadomosci/uroczystosci-spotkania-wyklady/art/6455-18-22-wrzesnia-2004-roku-wizyta-w-polsce-sedziego-sadu-najwyzszego-usa-anthony-kennedyego/
http://trybunal.gov.pl/wiadomosci/uroczystosci-spotkania-wyklady/art/6455-18-22-wrzesnia-2004-roku-wizyta-w-polsce-sedziego-sadu-najwyzszego-usa-anthony-kennedyego/
http://trybunal.gov.pl/wiadomosci/uroczystosci-spotkania-wyklady/art/6455-18-22-wrzesnia-2004-roku-wizyta-w-polsce-sedziego-sadu-najwyzszego-usa-anthony-kennedyego/
https://www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf
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the proclamation of the U.N. Universal Declaration of Human Rights and „a stance defend-
ing basic values and truth, against majority views and opinions”25. The choice of candidate 
for this honorable award was not a surprise for somebody who saw a political bias as the 
primary criterion. Mr. Kochanowski’s figure was associated with support he received from 
right wing politicians26, not to mention he personally contributed to a conservative image 
by proclaiming his support for capital punishment, the rights of an unborn life or his dream 
of a „Fourth Polish Republic”27. It is hard not to trigger the superficial connection with 
Antonin Scalia’s public perception whose political description often made him „a conservatist”28 
rather than liberal judge or – if a famous, provocative Arthur M. Schlesinger, Jr. catego-
rization29 were to be followed – „a passivist” rather than „an activist” judge. Nor it is easy 
to resist a sense of irony because a decade later, the very same political party who grant-
ed a support necessary to appoint Mr. Kochanowski became a primary actor accused 
of abusing the constitutional separation of power and judicial impartiality in Poland and 
creating a massive criticism from the European Union and the Council of Europe30. And 
none other than Justice Scalia had sought opportunity to publicly warn against a „wolf” 
threatening the separation of powers coming dressed in „sheep’s clothing”31. However if 
political connotation should be set aside, both gentlemen shared a common appreciation 
for the rule of law as an ultimate quality of a legal system. Mr. Kochanowski, acting as 
The Commissioner for Citizens’ Rights, often stressed the instrumental connection between 
the need for preserving human dignity and the quality of the law in its formal aspect (e.g. 
transparency, predictability of possible applications)32, no matter what political agenda 
is being pursuit by the current government. Such formal feature of the law is the third 
pillar of the rule law concept in modern constitutionalism33 so this could be an objective 
feature which prompted the Scalia’s recognition in Poland.

 25 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nagroda-im-pawla-wlodkowica [last visited: 9.02.2018].
 26 According to Polish Constitution of 1997 an Ombudsman shall be appointed by the Sejm (the first 
chamber of the Polish bicameral parliament), with the consent of the Senate (the second chamber of the 
Polish bicameral parliament), for a 5 year term. Obviously, the choice of a candidate requires a political 
support but once the vacancy has been filled, the Constitution requires that „The Commissioner for Citizens’ 
Rights shall be independent in his activities, independent of other State organs and shall be accountable only 
to the Sejm in accordance with principles specified by statute”.
 27 „Fourth Republic” was a political slogan used by the right-leaning party Law and Justice party (Pra-
wo i Sprawiedliwość) in the 2005 Polish parliamentary election.
 28 P. Laidler argues a nomination process became highly political due to the Senate’s nature and so called 
‘nomination game’ played by both President and the Senate, P. Laidler, Prawno-polityczny spór wokół wybo-
ru sędziego Sądu Najwyższego USA po śmierci Antonina Scalii, „Przegląd Sejmowy”, 3(134)/2016, p. 26-30.
 29 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Supreme Court: 1947, XXXV Fortune, January 1947.
 30 European Parliament resolution of 15 November 2017 on the situation of the rule of law and democ-
racy in Poland (2017/2931(RSP))
 31 R. A. Rosum, Antonin Scalia’s Jurisprudence. Text and tradition, University of Kansas Press, Law-
rence 2006, p. 52 quoting Scalia’s remark in USSC 1988 decision Morrison v. Olson, 487 U.S. 654.
 32 J. Kochanowski, Wystąpienie dr Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich na kon-
ferencji naukowej „Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa” https://www.
rpo.gov.pl/pliki/1165502902.pdf [dostęp: 15.09.2016].
 33 The specific elements of the Anglo-Saxon rule of law may differ from e.g. widely influential German 
Rechtsstaat in a way the various components have been highlighted but they share a same substance. Com-
pare M.A. Graber, A New Introduction to American Constitutionalism, Oxford University Press, New York 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/nagroda-im-pawla-wlodkowica
https://www.rpo.gov.pl/pliki/1165502902.pdf
https://www.rpo.gov.pl/pliki/1165502902.pdf
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Antonin Scalia’s written statement for the Polish audience posed a paradox due 
to the criticism delivered in his public performance. Scalia’s message was crystal clear 
and illustrated by the European Court of Human Rights privacy case-law in A. D. T. 
v. United Kingdom of 31 July 200034 which declared prohibition of a homosexual sexual 
acts between more than two consenting adults in private (unlike its application in the 
prosecution and conviction of A. D. T), as „necessary in a democratic society” as required 
by the limitations clause to one’s right to private and family life, home and correspond-
ence protected by article 8 (2) of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms: „I take no position, of course, on whether the prohibition of sex 
orgies is necessary for the protection of morals. I do assert, however, that in a demo-
cratic society the binding answer to that value-laden question should not be provided by 
7 unelected judges”35. The choice of case seemed to serve as the example of the power 
vested in supreme courts or tribunals but if the substance of the case was brought under 
scrutiny, it became highly intellectually provocative on Scalia’s side. The United States 
Constitution does not explicitly recognize right to privacy unlike the ECHR or the Polish 
Constitution of 1997 (the latter express this right on several occasions in articles 47-51). 
We could argue that European constitutional and international law offers more grounds 
to affect people’s daily life by the judiciary in the controversial field of privacy than the 
U.S. Constitution. Putting „the right to privacy” in a century-long retrospective we can 
find that the American and the European approach to the „right to privacy” share a com-
mon denominator in the freedom from intrusion by other people and government into 
privately owned areas, often embodied by some physical forms offering the individual 
the expectation of seclusion. This is the reason why American constitutional law associ-
ates the oldest right to privacy with the Fourth Amendment protecting against unwar-
ranted search and seizure. Post-war democratic Europe chose to extend the privacy 
of an individual to a certain decisional aspects which resulted e.g., in recognition of a right 
to self-determination by German Federal Constitution Court36 or as the ECHR puts 
it „a right to personal development”37. Similar approach occurred in American constitu-
tional law when the USSC began to deploy the First Amendment to protect some rights 
in speech or association or discovered „the right to privacy” in terms of due process and 
equal protection of a right to engage in certain highly personal activities (freedom of choice 
in marital, sexual and reproductive matters)38. However the proliferation of new technol-
ogy in both private and public sector put the ability to protect the privacy of American 
people via constitutional means at question. The opponents of Scalia’s originalist inter-
pretation may easily show Louis Brandeis’s prophetic predictions in his famous dissent 

2013, p. 30 and M. Krygier, Rule of law [in:] The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 
Oxford University Press 2012, p. 234.
 34 Judgment, Merits and Just Satisfaction, App No 35765/97, ECHR 2000-IX.
 35 A. Scalia, Mullahs of the west: judges as moral arbiters, Warszawa 2009, p. 12.
 36 See judgment in so called Microcensus case, 27 BVerfGE 1 (1969):
 37 Bensaid v. United Kingdom, App no 44599/98, (2001).
 38 J. E. Nowak, R. D. Rotunda, Constitutional Law, Thomson-West 2004, p. 915.
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in Olmstead v. United States39 and undermine this doctrinal ability to recognize new 
aspects of human behaviour, especially when they occur in non-physical dimension 
of digital technology. It took the USSC almost 40 years to introduce the idea that „the 
Fourth Amendment protects people, not places”40 but the circumstances of the case still 
upheld the connection between the conduct of an individual in a secluded physical area 
(an enclosed telephone booth). This physical aspects, relatively easy to grasp in American 
and various constitutions across Europe, was quickly challenged by the application of less 
intrusive (than physical) technology in the 2001 case Kyllo v. United States41 where the 
Court found illegal a warrantless infrared thermo-imaging of a house. Law enforcement 
equipment helped to track down unusual heat emission from the private premises which 
eventually led to successful raid and discovery of illegal indoor marijuana plantation. 
Justice Scalia often used this particular example during various public appearances 
to debunk the claim that the originalist approach to 18th Century Constitution does not 
help to resolve legal problems resulting from the application of 21st Century technology 
and social changes.

Taking into consideration factors such as Antonin Scalia’s (1936-2016) active role 
in shaping the constitutional doctrine of interpretation and a contemporary technological 
challenges to privacy, the U.S. Supreme Court opinion in United States v. Antoine Jones42 
should not go unnoticed. United States v. Jones is the case decided on January 23, 2012 
related to FBI’s unwarranted search via GPS tracker which eventually the U.S. Court 
found unconstitutional. In this 5-4 case, Associate Justice Antonin Scalia delivered the 
opinion of the majority making it one of the most important 21st century cases involving 
privacy and the application of modern technology under the Fourth Amendment of the 
U.S. Constitution.

Although the case draws our attention due the legal restriction on electronic sur-
veillance it also shows how the particular judge and his or her method of interpretation 
may influence the scope of constitutional rights. This case might be also viewed as a clash 
between the philosophy of interpretation known as „textualism” and the concept of „the 
living constitution”. The standard argument for textualism is relatively straightforward: 
the role of the judge is to say what the Constitution does mean, not what it ought to mean, 
therefore the extra-textual indications (e.g., legislative history, legislative intent) are not 
to be taken into consideration since they lead to judicial lawmaking – an outcome strong-
ly opposed by Antonin Scalia in the sphere of statutory federal law43. While the textual 

 39 277 U.S. 438 (1928). In his dissent to this decision Brandeis wrote: „The progress of science in fur-
nishing the Government with means of espionage is not likely to stop with wiretapping. Ways may someday 
be developed by which the Government, without removing papers from secret drawers, can reproduce them 
in court, and by which it will be enabled to expose to a jury the most intimate occurrences of the home. 
Advances in the psychic and related sciences may bring means of exploring unexpressed beliefs, thoughts 
and emotions”.
 40 Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).
 41 533 U.S. 27 (2001).
 42 132 S. Ct. 945, 565 U.S.
 43 A common misconception among European lawyers occurs when they assume that U.S. Supreme 
Court contributes to common law by precedent while there is no such thing as common-law in a federal 
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interpretation involves explicating the constitutional text simply on the basis of the word-
ing found there, the opposite concept embodied by „The Living Constitution doctrine” 
treats the U.S. Constitution more as a political than a legal document and holds that legal 
interpretation can and must be influenced by present-day values and the sum of total 
of the American experience in which each generation has a right to adapt the Constitution 
to its own needs44. Of course, it should be noted that American legal doctrine recognizes 
a middle ground approach based on the premise that constitutional interpretation must 
act also on the basis of what the Constitution was understood to accomplish by those who 
initially drafted and ratified it45.

Antonin Scalia’s approach to interpretation of the U.S. Constitution has been 
widely regarded as the support for textualism. Among constitutional scholars there’s no 
doubt that Scalia openly sympathized with this idea46. Even during his visit in Poland 
in 2009, he publicly criticized dynamic interpretation of the U.S. Constitution claiming 
he „felt sorry for his Court” whenever the latter applied such method47. In 1997 Scalia 
declared his support for Oliver Wendell Holmes’ famous remark – „We do not inquire 
what the legislature meant; we ask only what the statute means” – and added one on his 
own: „To be a textualist in good standing, one need not to be dull to perceive the broad-
er social purpose that statue is designed, or could be designed, to serve; or too hidebound 
to realize that new times require new laws. One need only hold the belief that judges have 
no authority to pursue those broader purposes or write new laws. (...) I am not a strict 
constructionist, and no one ought to be – though better that, I suppose, than a nontextu-
alist. A text should not be construed strictly, and it should not be construed leniently; 
it should be construed reasonably, to contain all that it fairly means”48.

It has been widely recognized that Scalia’s approach might be difficult to apply, es-
pecially to various cases concerning application of digital media in 21st century. Such de-
vices and the potential implications for privacy were simply unthinkable at the moment 
when the U.S. Constitution was adopted. Moreover, the U.S. Bill of Rights had not literally 
recognized right to privacy until the U.S. Supreme Court’s issuance of various opinions 
on the issue in the early 1920s. United States v. Jones allows us to see how Scalia’s opinion 
try to resolve the conflict between law enforcement digital surveillance and the right to pri-
vacy without abandoning the textual approach to the Fourth Amendment. This however 
may come with a certain price and potentially reduce the scope of privacy protection since 
the original, reasonable meaning of the text may not stand up to the 21st century challenges.

structure of law and government (see: M. Bernaczyk, Prawo do informacji w Polsce i na świecie, Wyd. 
Sejmowe, Warszawa 2014, p. 143 with reference to Erie Railroad Co. v. Tompkins).
 44 R.A. Rossum, A. G. Tarr, American Constitutional Law. The Bill of Rights and Subsequent Amend-
ments, Vol. II, Westview Press 2010, p. 8.
 45 R.A. Rossum, A. G. Tarr, op. cit., p. 12.
 46 M. Bernaczyk, [in:] B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie 
demokratycznym, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2012, p. 23 with reference to A. Scalia, A Matter of Interpreta-
tion. Federal Courts and The Law, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997, p. 23-25.
 47 A. Scalia, Mułłowie Zachodu: sędziowie jako arbitrzy moralni, Lectured delivered on 24th Septem-
ber 2009, available at http://www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf, p. 13 [last visited: 30th June 2016]
 48 A. Scalia, A Matter of Interpretation..., p. 23.

http://www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf, p. 13
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The Fourth Amendment established in 1791 protects the „right of the people to be 
secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and 
seizures”. In 2004, defendant Antoine Jones was suspected of drug trafficking. The joint 
forces of the Federal Bureau of Investigation and Metropolitan D.C. Police obtained a search 
warrant permitting it to install a Global-Positioning-System (GPS) tracking device on a ve-
hicle registered to Jones’s wife. The warrant authorized installation in the District of Co-
lumbia and within 10 days, but agents installed the device on the 11th day and in Maryland. 
The District Court suppressed the GPS data obtained while the vehicle was parked at Jones’s 
residence, but held the remaining data admissible because Jones had no reasonable expec-
tation of privacy when the vehicle was on public streets. Jones was convicted. The D. C. Cir-
cuit reversed, concluding that admission of the evidence obtained by warrantless use of the 
GPS device violated the Fourth Amendment49. The United States Supreme Court found 
police actions (attachment of the GPS device to the vehicle and its use of that device 
to monitor the vehicle’s movements) as constituting a search under the Fourth Amendment. 
Depending on the warranted or unwarranted search, the evidence obtained might be con-
sidered as inadmissible (in the light of „the fruit of the poisonous tree doctrine” established 
in Silverthorne Lumber Co. v. United States50).

Scalia’s argument against the warrantless GPS tracker attachment (and therefore 
illegal) was based on the concept of physical interference in a Jones’ wife’s car („per-
sonal effect”) which preceded electronic data gathering. And since the constitutional text 
covered the personal effects and – by Scalia’s standard – meant (or could have reasonably 
meant) a right to be secured from common-law trespass, the warrant should have been 
obtained51.

However, privacy advocates may claim that such approach may not be sufficient 
in the 21st century whenever the federal government implements measures of surveillance 
without physical interference. In a digital age a shocking scale of interference might oc-
cur without the knowledge, consent or the slightest form of physical intrusion (e.g. remote 
access to intimate data stored on personal computer, in a data cloud or in a smartphone). 
Antonin Scalia’s reasoning might be perceived as a very narrow holding, especially 
given that five justices in concurring opinions suggested a much broader approach, hold-
ing that people in public had a reasonable expectation of privacy in not being exposed 
to very extensive surveillance. The latter concept dates back to late 1960s52 when the 
Court deviated from physical intrusion typical for common-law trespass by adding an al-
ternative and simultaneous approach – „reasonable expectation of privacy”, a criterion 
hardly derived from the Constitution by strict textual approach53. For some people Scalia’s 

 49 https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1259 [last visited: 30th June 2016].
 50 251 U.S. 385 (1920).
 51 „The text of the Fourth Amendment reflects its close connection to property, since otherwise it would 
have referred simply to «the right of the people to be secure against unreasonable searches and seizures»; the 
phrase «in their persons, houses, papers, and effects» would have been superfluous”.
 52 Katz v. United States, 389 U. S. 347, 351 (1967)
 53 See majority opinion in United States v. Jones: „Our later cases, of course, have deviated from that 
exclusively property-based approach. In Katz v. United States, 389 U. S. 347, 351 (1967), we said that «the 
Fourth Amendment protects people, not places», and found a violation in attachment of an eavesdropping 

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1259
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opinion in United States v. Jones might be seen as contradictory and logically inconsist-
ent with his previous findings in the 2001 case Kyllo v. United States.. Justice Scalia 
justified protection against non-physical intrusion by transferring burden of argumenta-
tion on a fact that heat sensor was used on a home – the quintessential private place to the 
Founders of the Constitution and the „similarity” of the intrusion. The argumentation 
of the court was backed by possible „original meaning” in the light of „what was deemed 
an unreasonable search and seizure when it [The Fourth Amendment – M.F.] was adopted”54. 
It was worth noting that the opinion in Kyllo carried also a reference to a device that is not 
in „general public use” but by the time (2001) this opinion was delivered, most of the 
„sophisticated” technologies inaccessible for the public – from unmanned aerial vehicles 
equipped with sensors or video cameras, remotely operated data cloud storages, biome-
trically activated smartphones or smart meters began their expansion to the consumer 
markets.

Taking into consideration the current composition of the Court, with the passing 
of Justice Antonin Scalia and the successful nomination of Justice Neil Gorsuch, it would 
be unreasonable to expect a shift in favor of more dynamic approach to relatively firm 
constitutional text. This however does not marginalize the fact that Antonin Scalia’s 
substantial contribution – often categorized as conservative one and associated with his 
Republican nomination – coexisted with the quite progressive approach reaching the 
same result: protection of constitutional rights and human dignity. United States vs. Jones 
shall be considered a fine example since majority opinion could have been reached thanks 
to the concurring opinion55 of Democrat nominee Associate Justice Sonia Sotomayor. 
Although a constitutional law plays a crucial role in conflict resolution, it does not explore 
only the dark side of conflicting human nature. We must not forget that applying the 
constitution is also an art of compromise, especially in troubled times.

device to a public telephone booth. Our later cases have applied the analysis of Justice Harlan’s concurrence 
in that case, which said that a violation occurs when government officers violate a person’s «reasonable 
expectation of privacy», id., at 360. See, e.g., Bond v. United States, 529 U. S. 334 (2000); California v. Ci-
raolo, 476 U. S. 207 (1986); Smith v. Maryland, 442 U. S. 735 (1979)”.
 54 See opinion in Kyllo v. United States: „We have said that the Fourth Amendment draws «a firm line 
at the entrance to the house,» Payton, 445 U. S., at 590. That line, we think, must be not only firm but also 
bright – which requires clear specification of those methods of surveillance that require a warrant. While 
it is certainly possible to conclude from the videotape of the thermal imaging that occurred in this case that 
no «significant» compromise of the homeowner’s privacy has occurred, we must take the long view, from 
the original meaning of the Fourth Amendment forward. «The Fourth Amendment is to be construed in the 
light of what was deemed an unreasonable search and seizure when it was adopted, and in a manner which 
will conserve public interests as well as the interests and rights of individual citizens.» Carroll v. United 
States, 267 U. S. 132, 149 (1925). Where, as here, the Government uses a device that is not in general public 
use, to explore details of the home that would previously have been unknowable without physical intrusion, 
the surveillance is a «search» and is presumptively unreasonable without a warrant”. https://scholar.google.
com/scholar_case?case=15840045591115721227&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi=scholarr [last visited: 
30th June 2016]
 55 See: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1259#writing-10-1259_CONCUR_4. [last 
visited: 30th June 2016]

https://scholar.google.com/scholar_case?case=15840045591115721227&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar_case?case=15840045591115721227&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi=scholarr
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/10-1259#writing-10-1259_CONCUR_4
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Prezydent Słowenii – regulacje spraw  
związanych z odpowiedzialnością  

konstytucyjną głowy państwa 

Odpowiedzialność osób sprawujących najwyższe funkcje w państwie zawsze była 
i jest tematem zainteresowania zarówno nauki, jak i zwykłych obywateli. Przedmiotem 
niniejszego opracowania jest instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta 
Słowenii. System polityczny tego państwa jest w Polsce słabo znany, podobnie jak regulacje 
prawne normujące te zagadnienia. Jak w większości republik europejskich1, w Słowenii 
organem uprawnionym do rozstrzygania w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej 
jest Sąd Konstytucyjny2. Jak słusznie zauważa M. Granat, przypisanie przez ustrojodaw-
cę tego uprawnienia Sądowi Konstytucyjnemu ma uzasadnienie w tym, że taki sąd ‒ jako 
organ powołany do sądowej ochrony konstytucji ‒ realizuje ją, orzekając w sprawach 
związanych z kontrolą konstytucyjności prawa3. Pogląd ten prezentują również inni 

 1 Jako pierwsi rozwiązanie to zastosowali ustrojodawcy w Konstytucji Austrii w jej pierwotnym 
brzmieniu. Następnie takie przepisy uwzględniły w swoim prawodawstwie Niemcy i Włochy oraz Albania, 
Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Słowacja i Węgry. Zob. M. Jabłoński, Formy odpowiedzialności konsty-
tucyjnej w Republice Austrii, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytu-
cyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010, s. 46–49; R. Balicki, Formy odpowiedzialności konstytucyj-
nej w Republice Federalnej Niemiec, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), op. cit., s. 207–209; 
E. Zwierzchowski, Republika Federalna Niemiec, [w:] A. Jamróz (red.), Systemy polityczne rozwiniętych 
krajów kapitalistycznych, Warszawa 1989, s. 267; W. Orłowski, W. Skrzydło, Ustrój polityczny Republiki 
Włoskiej, [w:] Ustroje państw współczesnych, T. 1, s. 86; K. Witkowska-Chrzczonowicz, Formy odpowie-
dzialności konstytucyjnej w Republice Włoch, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), op. cit., s. 365–367; 
K. Budziło, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Albanii, [w:] S. Grabowska, R. Grabow-
ski (red.), op. cit., s. 35–39; M. Giżyńska, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Bułgarii, 
[w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), op. cit., s. 70–72; K. Składowski, Formy odpowiedzialności 
konstytucyjnej w Republice Chorwacji, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), op. cit., s. 76–78; A. Mły-
narska-Sobaczewska, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Macedonii, [w:] S. Grabow-
ska, R. Grabowski (red.), op. cit., s. 184–186; T. Majercak, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Re-
publice Słowackiej, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), op. cit., s. 297–299; A. Surówka, Formy 
odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Węgierskiej, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), op. 
cit., s. 357-358.
 2 M. Wiszowaty, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Słowenii, [w:] S. Grabowska, 
R. Grabowski (red.), op. cit., s. 320.
 3 M. Granat, Zakres kompetencji sądów konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej 
w „innych sprawach”, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4, s. 116‒120.
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autorzy, jak E. Zwierzchowski4, A.M. Ludwikowska5, L. Garlicki6, M.A. Nudel7 czy 
R. Marcic8, wymieniając orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie 
konstytucji lub ustaw jako jeden z obszarów działalności Sądu Konstytucyjnego.

1. Analizę odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, w którym organem 
orzekającym jest Sąd Konstytucyjny, należy rozpocząć od określenia zakresu przedmio-
towego odpowiedzialności konstytucyjnej, jakiej podlega prezydent. Konstytucja Sło-
wenii w art. 109 dopuszcza odpowiedzialność prezydenta, jeśli sprawując swój urząd 
naruszy on konstytucję lub poważnie naruszy ustawę.

Ustrojodawca słoweński sformułował zakres odpowiedzialności konstytucyjnej 
prezydenta dość lakonicznie9. Nieprecyzyjne, o dużej pojemności przedmiotowej, okre-
ślenie przesłanki może świadczyć o tym, że parlament może nadużywać przyznanego 
mu uprawnienia do oskarżania najwyższego funkcjonariusza w państwie. Ponadto sze-
rokie ujęcie przesłanki odpowiedzialności może prowadzić do sytuacji ukrycia zamiaru 
pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności politycznej pod pozorem quasi odpowie-
dzialności konstytucyjnej.

Konstytucja Słowenii przewiduje odpowiedzialność konstytucyjną prezydenta za 
naruszenie konstytucji lub poważne naruszenie ustawy. Zatem jako delikt konstytucyjny 
traktowane jest jedynie poważne naruszenie ustawy, przepisy nie precyzują jednak po-
jęcia „poważne naruszenie ustaw”. Według T. Mołdawy poważne naruszenie jest takie, 
które przekreśla samą istotę ustawy, generując negatywne skutki prawne dla słoweńskie-
go systemu politycznego10.

2. Na specyfikę odpowiedzialności konstytucyjnej, oprócz jej charakterystyki 
podmiotowo-przedmiotowej, składa się również odmienne postępowanie. W ramach 
procedury pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej wyróżnia się kilka etapów. 
Postępowanie rozpoczyna złożenie przez grupę inicjatorów wniosku w sprawie popeł-
nienia deliktu konstytucyjnego przez prezydenta. Następnie odbywa się debata na posie-
dzeniu plenarnym izby. W dalszej kolejności podejmowana jest uchwała o postawieniu 
w stan oskarżenia prezydenta przed Sądem Konstytucyjnym. Poparcie wniosku o pocią-
gnięcie prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej przez większość głosujących 
skutkuje przekazaniem sprawy do Sądu Konstytucyjnego, gdzie przeprowadzane jest 
postępowanie i badane są zarzuty stawiane prezydentowi. W analizowanych rozwiązaniach 

 4 E. Zwierzchowski, Zakres działania europejskich trybunałów konstytucyjnych, „Studia Iuridica Si-
lesiana” 1984, t. 9, s. 139.
 5 A.M. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie prze-
kształceń demokratycznych, Toruń 1997, s. 99‒102.
 6 L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987, s. 165, 173.
 7 M. A. Nudel, Konstitucyonnyj kontrol w kapitalisticzeskich gosudarstwach, Moskwa 1968, 
s. 73‒110.
 8 R. Marcic, Verfassung und Verfassunggericht, Wiedeń 1960, s. 90 i n.
 9 I. Kaučič, J. Toplišek, Ustava Republike Slovenije, Nova slovenska zakonodaja, Založba 2005, 
s. 98–101.
 10 T. Mołdawa, Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 
2003, s. 135.
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ustrojowych następuje to podczas postępowania przygotowawczego, a następnie rozpra-
wy głównej w Sądzie Konstytucyjnym. Po zakończeniu postępowania sąd wydaje orzeczenie 
w sprawie popełnienia przez prezydenta deliktu konstytucyjnego.

Przepisy konstytucyjne nie regulują precyzyjnie problematyki odpowiedzialności 
konstytucyjnej prezydenta, przeciwnie, stanowią raczej regulacje ramowe. Artykuł 109 
Konstytucji Słowenii stanowi: „Jeśli Prezydent Republiki sprawując swój urząd naruszy 
konstytucję lub poważnie naruszy ustawę, Zgromadzenie Państwowe może postawić go 
w stan oskarżenia przed Sądem Konstytucyjnym. Sąd uznaje zasadność oskarżenia lub 
uniewinnia oskarżonego i może, większością dwóch trzecich głosów wszystkich sędziów, 
orzec o usunięciu go z urzędu. Po otrzymaniu wniesionego przez Zgromadzenie Pań-
stwowe oskarżenia Sąd Konstytucyjny, do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie, może 
zawiesić Prezydenta w sprawowaniu urzędu”11. Szczegółowe unormowanie postępowa-
nia w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta pozostawiono regulacjom 
ustawowym, czyli aktom prawnym regulującym funkcjonowanie parlamentu oraz kom-
petencje i organizację Sądu Konstytucyjnego.

Analizując regulacje prawne Słowenii w odniesieniu do parlamentu, należy za-
uważyć, że Słowenia, której parlament składa się ze Zgromadzenia Państwowego oraz 
Rady Państwa, jest przez doktrynę słoweńskiego prawa konstytucyjnego uważany za 
dwuizbowy12. Jednak Rada Państwa ma odrębne kompetencje i nie jest expressis verbis 
określana w konstytucji jako część parlamentu13. Ponadto organ ten nie bierze udziału 
w postępowaniu związanym z odpowiedzialnością konstytucyjną prezydenta i jedynie 
Zgromadzenie Państwowe ma uprawnienia w tym zakresie.

Postępowanie w sprawie pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności konsty-
tucyjnej w parlamencie określa Regulamin Zgromadzenia Państwowego Republiki 
Słowenii z dnia 5 lipca 1993 r.14, a przed Sądem Konstytucyjnym reguluje Ustawa o Są-
dzie Konstytucyjnym i regulamin Sądu Konstytucyjnego15.

3. Do wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej pre-
zydenta niezbędny jest wniosek w tej sprawie. Słoweńscy ustrojodawcy prawo inicjaty-
wy w tym zakresie przyznali wyłącznie parlamentarzystom16. Wymogi, jakie powinien 

 11 Konstytucja Republiki Słowenii z dnia 23 grudnia 1991 r., URS (Uradni list Republike Slovenije 
[oficjalny publikator państwowy] nr 33/91), http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/ [dostęp 
15.07.2016]; P. Winczorek (tłum. i wstęp), Konstytucja Republiki Słowenii, Warszawa 1994.
 12 P. Mikuli, System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004, s. 25–27; K. Krysieniel, Słowenia, [w:] 
M. Barański (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, 
partie polityczne, Katowice 2005, s. 386–388; P. Mikuli, Parlament Słowenii, Warszawa 2003, s. 10.
 13 I. Kaučič, J. Toplišek, op. cit., s. 127.
 14 P. Winczorek (tłum.), Regulamin Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii (z 5 lipca 1993 r.), 
„Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3, s. 111‒165
 15 Regulamin Sądu Konstytucyjnego z dnia 15 września 2003 r., (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11), 
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/poslovnik-ustavnega-sodisca/ [dostęp 15.07.2016].
 16 W Austrii w sprawie prawa złożenia skargi osoby fizycznej przeciwko Prezydentowi Federalnemu 
dodatkowo musiał się wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny, który w orzeczeniu z dnia 7 grudnia 1994 r. 
l.p. E2/94, G285/94 stwierdził niedopuszczalność skargi osoby fizycznej przeciwko Prezydentowi Federal-
nemu. Skarga ta dotyczyła ratyfikacji przez prezydenta traktatu akcesyjnego.

http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/
http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/poslovnik-ustavnega-sodisca/
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spełniać wniosek, zostały określone w regulaminie Zgromadzenia Państwowego. W Słowenii 
grupa parlamentarzystów, która ma prawo złożenia wniosku o postawienie prezydenta 
w stan oskarżenia, musi się składać z aż trzydziestu deputowanych, co stanowi jedną 
trzecią z ogólnej liczby dziewięćdziesięciu członków Zgromadzenia Państwowego17. 
Ponadto, aby wniosek został skutecznie złożony, musi zawierać opis zarzucanego pre-
zydentowi naruszenia konstytucji lub poważnych naruszeń ustawy oraz dowody domnie-
manego naruszenia18. W przypadku regulacji słoweńskich istnieje możliwość wycofania 
wniosku do czasu zakończenia dyskusji nad wnioskiem w parlamencie19.

Słoweńskie regulacje w sprawie postawienia prezydenta w stan oskarżenia w związ-
ku z popełnieniem deliktu konstytucyjnego nie przewidują udziału komisji w postępo-
waniu parlamentarnym20. Wszelkie sprawy związane z wnioskiem w sprawie odpowie-
dzialności konstytucyjnej prezydenta są analizowanie i dyskutowane podczas debaty na 
posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Państwowego.

Kolejnym etapem postępowania w sprawie odpowiedzialności prezydenta w związ-
ku z popełnieniem deliktu konstytucyjnego jest podjęcie przez Zgromadzenie Państwo-
we uchwały o postawieniu prezydenta w stan oskarżenia. W państwach mających parla-
ment jednoizbowy ten etap postępowania w sprawie pociągnięcia prezydenta do 
odpowiedzialności konstytucyjnej nie jest skomplikowany. W Słowenii, której przepisy 
nie przewidują udziału komisji w postępowaniu21, Przewodniczący Zgromadzenia Pań-
stwowego ma obowiązek zarządzić posiedzenie w terminie nie krótszym niż trzydzieści 
dni od złożenia wniosku o pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej22. 
Przewodniczący Zgromadzenia Państwowego przekazuje prezydentowi kopie wniosku 
oraz pozostałych dokumentów, w celu umożliwienia mu ustosunkowania się do stawia-
nych zarzutów23. Dostęp do dokumentów umożliwia Prezydentowi Słowenii udział 
w debacie i przedstawienie swojego stanowiska w formie pisemnej lub ustnej. Nie jest 
jasne, czy w debacie może również uczestniczyć pełnomocnik prezydenta, np. adwokat.

Następnym etapem postępowania jest posiedzenie Zgromadzenia Państwowego, 
na którym następuje debata nad wnioskiem oraz głosowanie w sprawie postawienia 
prezydenta w stan oskarżenia w związku z popełnieniem deliktu konstytucyjnego. 
Przedstawiciel wnioskodawców ma prawo zaprezentować swoje stanowisko, a sprawoz-
dawca komisji przedstawia sprawozdanie będące wynikiem prac komisji. Parlamenta-
rzyści mogą zadawać pytania i brać udział w debacie. Posiedzenie kończy zarządzane 
przez Przewodniczącego głosowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej 

 17 Art. 187 ust. 1 regulaminu Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii.
 18 Art. 187 ust. 2 regulaminu Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii. Zob.: I. Kaučič, J. To-
plišek, op. cit., s. 131.
 19 Art. 190 ust. 3 regulaminu Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii.
 20 Art. 187 i 190 ust. 1, 2 regulaminu Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii.
 21 J. Rupnik, R. Cijan, B. Grafenauer, Ustavno pravo, T. 2. Ustavno pravo Republike Slovenije, Mari-
bor 1993, s. 67.
 22 Art. 187 ust. 3 regulaminu Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii.
 23 Art. 106 ust. 2 regulaminu Rady Narodowej Republiki Słowackiej, art. 190 ust. 1 regulaminu Zgro-
madzenia Państwowego Republiki Słowenii. Zob.: G. Chmielewski, Rada Narodowa Republiki Słowackiej, 
Warszawa 2011, s. 50.
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prezydenta. Słoweńskie regulacje uzależniają ważność uchwały od poparcia jej zwykłą 
większością ustawowej liczby członków Zgromadzenia Państwowego.

Zgromadzenie Państwowe Słowenii podejmuje decyzję w sprawie pociągnięcia 
prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej w formie uchwały, w terminie sześć-
dziesięciu dni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie24. W tym czasie nie można zgłosić 
kolejnego wniosku o postawienie prezydenta w stan oskarżenia przed Sądem Konstytu-
cyjnym. Jeżeli Zgromadzenie nie uchwali uchwały w wyznaczonym terminie, uznaje 
się, że wniosek został odrzucony. Do czasu zakończenia debaty w parlamencie przedsta-
wiciel wnioskodawców ma prawo wycofać wniosek, który zostaje w takim wypadku 
uznany za nigdy niezłożony25.

W przypadku, gdy wniosek nie został wycofany, Zgromadzenie głosuje nad jego 
przyjęciem. Uchwała podejmowana jest większością głosów ustawowej liczby członków 
Zgromadzenia Państwowego, w głosowaniu tajnym26. Wniosek zgromadzenia o pocią-
gnięcie prezydenta do odpowiedzialności w związku z popełnieniem deliktu konstytu-
cyjnego jest przekazywany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Państwowego Sądo-
wi Konstytucyjnemu oraz prezydentowi. Uchwała zgromadzenia musi zawierać opis 
domniemanego naruszenia konstytucji lub poważnego naruszenia ustawy, a we wniosku 
należy przedstawić dowody naruszenia konstytucji lub poważnego naruszenia ustawy27. 
Ponadto Zgromadzenie Państwowe wyznacza spośród wnioskodawców deputowanego, 
który będzie reprezentował zgromadzenie w postępowaniu przed Sądem Konstytucyjnym28.

4. Kolejnym etapem postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej 
prezydenta jest rozpatrzenie sprawy w Sądzie Konstytucyjnym29. Regułą jest, że skład 
orzekający obejmuje sędziów Sądu Konstytucyjnego. Jak już wspomniano, organem 
orzekającym w sprawach odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Słowenii jest 
Sąd Konstytucyjny30. Sąd składa się z dziewięciu sędziów wybieranych na dziewięcio-
letnią kadencję31. Kandydatów na sędziów zgłasza prezydent, a mianuje Zgromadzenie 
Państwowe32. W sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta sąd orzeka 
większością dwóch trzecich głosów wszystkich sędziów33.

 24 J. Rupnik, R. Cijan, B. Grafenauer, op. cit., s. 69.
 25 Art. 187 ust. 4, art. 188 ust. 2, art. 190 ust. 4 regulaminu Zgromadzenia Państwowego Słowenii.
 26 Art. 109 Konstytucji Słowenii, art. 63 ustawy o Sądzie Konstytucyjnym i art. 85 ust. 3 regulaminu 
Zgromadzenia Państwowego Słowenii.
 27 Art. 187 ust. 2 regulaminu Zgromadzenia Państwowego Słowenii i art. 63 ust. 2 ustawy o Sądzie 
Konstytucyjnym.
 28 Art. 191 ust. 3 regulaminu Zgromadzenia Państwowego Słowenii.
 29 E. Zwierzchowski, Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 1994, s. 151‒155.
 30 J. Rupnik, R. Cijan, B. Grafenauer, op. cit., s. 189‒191.
 31 S. Patyra, Republika Słowenii, [w:] E. Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych, T. 2, Lublin 
2005, s. 246.
 32 K. Krysieniel, J. Wojnicki, Słowenia, [w:] M. Barański (red.), Władza państwowa i administracja 
publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Toruń 2009, s. 288.
 33 Art. 109, 163 Konstytucji Słowenii, art. 9‒10, art. 65 ust. 2 ustawy o Sądzie Konstytucyjnym Sło-
wenii.
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Procedowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej przez Sąd Konstytu-
cyjny rozpoczyna się w momencie złożenia w sądzie aktu oskarżenia, uchwalonego przez 
Zgromadzenie Państwowe. Po otrzymaniu uchwały Zgromadzenia Państwowego w spra-
wie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta przewodniczący sądu, w terminie 
ośmiu dni, wyznacza termin rozprawy34.

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Słowenii rozpoczyna rozprawę w sprawie 
popełnienia przez prezydenta deliktu konstytucyjnego od przedstawienia aktu oskarże-
nia wraz z uzasadnieniem. Przepisy słoweńskie35 przewidują udział przedstawiciela 
Zgromadzenia Państwowego w postępowaniu przed Sądem Konstytucyjnym36. Na roz-
prawie badane są dowody, analizowane ekspertyzy i opinie biegłych. Ponadto wysłucha-
ny zostaje prezydent, który może przestawić dowody na swoją obronę, oraz przedstawi-
ciel Zgromadzenia Państwowego. Po zakończeniu postępowania przewodniczący sądu 
zarządza głosowanie w sprawie popełnienia przez prezydenta deliktu konstytucyjnego. 
W Słowenii37 wyrok zapada większością dwóch trzecich wszystkich członków Sądu 
Konstytucyjnego38. Po wydaniu wyroku jego odpis przekazywany jest prezydentowi 
i Przewodniczącemu Zgromadzenia Państwowego. Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego 
w tej sprawie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu, a zatem postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta jest jednoinstancyjne.

Realizując uprawnienia do orzekania w sprawach związanych z odpowiedzialno-
ścią konstytucyjną prezydenta, wynikające z regulacji konstytucyjnych oraz ustawowych, 
Sąd Konstytucyjny wydaje wyrok. Stwierdza w nim winę prezydenta, który dopuścił się 
popełnienia deliktu konstytucyjnego, lub orzeka o bezzasadności stawianych prezyden-
towi w akcie oskarżenia zarzutów.

Słoweńskie przepisy przewidują przeprowadzenie nie jednego, ale dwóch głosowań. 
W pierwszym głosowaniu Sąd Konstytucyjny rozstrzyga o winie lub niewinności pre-
zydenta. Jeśli zapadnie wyrok uznający słuszność zarzutów przedstawionych w akcie 
oskarżenia, to przeprowadzane jest drugie głosowanie, dotyczące złożenia prezydenta 
z urzędu. Takie regulacje umożliwiają Sądowi Konstytucyjnemu uznanie prezydenta za 
winnego, bez konieczności wymierzania kary39.

5. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta może się 
wiązać z koniecznością podjęcia dodatkowych działań, takich jak: zawieszenie w sprawo-
waniu urzędu, zastępstwo prezydenta oraz przedterminowe wybory na urząd prezydenta.

Słoweński Sąd Konstytucyjny może postanowić większością dwóch trzecich usta-
wowego składu o czasowym zawieszeniu wykonywania funkcji przez prezydenta, na 

 34 Art. 27 ust. 3 regulaminu Sądu Konstytucyjnego Słowenii.
 35 Art. 64 ustawy o Sądzie Konstytucyjnym Słowenii.
 36 М. Йораднова, Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите ‒ членки на 
Европейския съюз и страните‒- кандидатки, Сб, CSD, 2005, s. 12‒14.
 37 Art. 109 Konstytucji Słowenii, art. 65 ust. 1 i 2 ustawy o Sądzie Konstytucyjnym Słowenii.
 38 A. Bačić, Komentar, Ustava Republike Hrvatske, Split 2003, s. 147; W. Sokół, B. Grylak, System 
polityczny Słowenii, [w:] W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej 
i Wschodniej, Lublin 2005, s. 533.
 39 J. Rupnik, R. Cijan, B. Grafenauer, op. cit., s. 165.
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czas trwania postępowania przed sądem40. Gdy sąd podejmie decyzję o zawieszeniu 
prezydenta w sprawowaniu funkcji głowy państwa lub w wypadku stwierdzenia przez 
sąd faktu opróżnienia urzędu prezydenta pełnię uprawnień prezydenta przepisy powie-
rzają Przewodniczącemu Zgromadzenia Republiki41.

Po ogłoszeniu wyroku uznającego prezydenta winnym popełnienia deliktu kon-
stytucyjnego i złożenia go z urzędu, zarządzane są wybory na opróżniony urząd. W Sło-
wenii wybory zarządza się w terminie piętnastu dni od złożenia z urzędu42.

6. Analiza regulacji słoweńskich odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta 
prowadzi do następujących wniosków.

Ustrojodawca słoweński nieściśle zakreślił ramy deliktu konstytucyjnego. Może 
być on rozumiany dwojako ‒ do jego popełnienia dochodzi w czasie kadencji albo 
w związku z zajmowanym stanowiskiem. Analiza przepisów konstytucyjnych skłania 
do przyjęcia tej drugiej interpretacji, czyli do popełnienia deliktu dochodzi w związku 
z zajmowanym stanowiskiem	lub w zakresie urzędowania. Oznacza to: 1) podjęcie przez 
prezydenta działań spoza zakresu przysługujących mu kompetencji, ale możliwych do 
podjęcia ze względu na zajmowane stanowisko; 2) podjęcie działań w ramach swoich 
uprawnień, lecz z naruszeniem prawa. Jest to delikt konstytucyjny w sensie materialnym43.

Analizując parlamentarny etap postępowania w sprawie odpowiedzialności kon-
stytucyjnej prezydenta, można wyrazić zdziwienie, że jedynie w przepisach regulujących 
odpowiedzialność konstytucyjną w Słowenii zastosowano rozwiązanie polegające na 
wyznaczeniu jako osoby reprezentującej stanowisko Zgromadzenia Państwowego przed 
Sądem Konstytucyjnym jednego spośród wnioskodawców oskarżenia.

Przepisy konstytucyjne oraz ustawowe w Słowenii nie regulują sytuacji ponow-
nego wystąpienia z wnioskiem o postawienie prezydenta w stan oskarżenia z tego same-
go powodu. W mojej opinii, jeśli Zgromadzenie Państwowe nie poparło wniosku w tej 
sprawie, niedopuszczalne jest wskazywanie tego samego czynu jako podstawy kolejne-
go wniosku. Ponowne złożenie wniosku dotyczącego tych samych czynów jest natomiast 
zasadne po ujawnieniu nowych, istotnych dla sprawy dowodów i okoliczności.

Fakultatywność zawieszenia prezydenta w sprawowaniu urzędu można określić 
jako rozwiązanie o charakterze fasadowym. W sytuacji, gdy podstawą wniesienia oskar-
żenia przeciwko prezydentowi są zarzuty naruszenia przepisów konstytucji, regulujących 
na przykład zasady ustroju politycznego, to trudno wykazać zasadność sprawowania 
urzędu do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie. Ponadto, w trakcie postępowania 
aktywność prezydenta z pewnością byłaby ukierunkowania na udowodnienie swojej 
niewinności, a nie na wykonywanie obowiązków konstytucyjnych. Dlatego też, moim 
zdaniem, właściwe byłoby rozwiązanie, które zakładałoby zawieszenie prezydenta 

 40 Art. 64 ust. 3 ustawy o Sądzie Konstytucyjnym Słowenii.
 41 Art. 106 Konstytucji Słowenii.
 42 Art. 106 ust. 1 Konstytucji Słowenii. Zob. S. Patyra, Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Słowe-
nii, [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europej-
skich, Warszawa 2007, s. 189.
 43 S. Grabowska, Delikt konstytucyjny, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 135, 136.
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w sprawowaniu urzędu z chwilą postawienia w stan oskarżenia uchwałą Zgromadzenia 
Państwowego aż do czasu wydania wyroku przez Sąd Konstytucyjny.

Uważam, że w sytuacji, gdy prezydent został uznany winnym popełnia zarzuca-
nego mu czynu, powinien być bezwzględnie składany z urzędu. Nie jest właściwe, aby 
osoba winna popełnienia deliktu konstytucyjnego nadal sprawowała funkcję głowy 
państwa. Jest to tym bardziej uzasadnione, że jednym z wymogów sprawowania urzędu 
publicznego w cywilizowanym państwie jest niekaralności. Pomimo to przepisy niektó-
rych państw dają taką możliwość. Sytuacja, w której po stwierdzeniu winy prezydent 
pozostaje na stanowisku, jest trudna do zaakceptowania także dlatego, że wypacza to 
instytucję odpowiedzialności konstytucyjnej. Jednym z podstawowych celów jej stoso-
wania wydaje się bowiem prewencja szczególna, w tym wypadku możliwość złożenia 
z urzędu osoby naruszającej prawo.
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Fakultatywne referendum zatwierdzające 
w procesie zmiany konstytucji w państwach 

europejskich. Forma partycypacji obywatelskiej 
czy instytucja fasadowa? 

1. Wstęp

Popularyzacja instytucji partycypacji obywatelskiej towarzyszących uchwalaniu 
oraz zmianie ustawy zasadniczej spowodowała, że zatwierdzanie (ratyfikacja) ustawy 
zmieniającej konstytucję w nowoczesnym państwie demokratycznym zyskało szczegól-
ny wymiar1. Referendum zatwierdzające – określane niekiedy jako konstytucyjne ‒ może 
mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Bez znaczenia jest przy tym, czy zmia-
na została zrealizowana trybie podstawowym, czy też w trybie szczególnym zmiany 
ustawy zasadniczej. Ponadto, jeśli referendum jest przeprowadzane na wniosek, to ini-
cjatywa w tej sprawie może pochodzić ‒ czego dowodzi praktyka ‒ od różnego rodzaju 
podmiotów.

Niezależnie od przyjętej formuły instytucja referendum konstytucyjnego odpo-
wiada fundamentalnym postulatom koncepcji zwierzchnictwa ludu2. Analiza treści 
rozwiązań funkcjonujących we współczesnych państwach europejskich – w tym zwłasz-
cza regulacji polskich – nakazuje postawić pytanie, czy wprowadzenie do procedury 
zmiany konstytucji instytucji referendum to efekt autentycznego przywiązania ustrojo-
dawcy do idei partycypacji obywatelskiej, czy jedynie tworzenie pozorów. Wątpliwości 
dostarcza już wprowadzenie do analizowanej procedury referendum w wariancie fakul-
tatywnym, a nie obligatoryjnym. Decydujący dla oceny charakteru instytucji wydaje się 

 1 „Wiele państw dokonując częściowych zmian konstytucji również posługuje się referendum. W naj-
szerszym zakresie występuje to w Szwajcarii. Podczas odwoływania się do referendum w tym kraju 196 
razy stawiano pytanie o zmiany przepisów konstytucji. W Austrii na 41 referendów tylko 3 głosowania nie 
odnosiły się do spraw konstytucyjnych. Pozostałe były związane wprost z odnośnymi przepisami konstytu-
cyjnymi. […] Materia konstytucyjna – rozumiana jako uchwalenia całej konstytucji, akceptacja lub zmiana 
zasad i przepisów konstytucyjnych – stanowi podstawowy przedmiot referendum. Na ten temat przeprowa-
dza się najwięcej referendów. Referendum konstytucyjne jest też najbardziej rozpowszechnione wśród róż-
nego rodzaju referendów. Ważność tego referendum jest bez wątpienia najdonioślejsza. Do niego przywią-
zuje się też największą wagę w stanowieniu i dokonywaniu zmian instytucji ustrojowych”; E. Zieliński, 
Problemy teoretyczne i klasyfikacyjne referendum, [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Referen-
dum w państwach Europy, Warszawa 2003, s. 23.
 2 Por. J.J. Rousseau, Umowa społeczna, Łódź 1949, s. 86.
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jednak nie rodzaj referendum, ale katalog podmiotów, które mogą je zainicjować, a tak-
że towarzyszące temu wymogi.

2. Obywatele dysponujący prawem inicjatywy w sprawie prze-
prowadzenia referendum zatwierdzającego zmianę konstytucji

Spośród czternastu państw europejskich, których konstytucje dopuszczają orga-
nizację fakultatywnego referendum zatwierdzającego zmianę konstytucji, jedynie czte-
ry wyposażyły obywateli w prawo inicjatywy w tej sprawie. Są to: Chorwacja, Liech-
tenstein, Luksemburg oraz Włochy. W zakresie przyjętych rozwiązań szczegółowych 
grupa ta jest jednak zróżnicowana, co obrazuje tabela nr 1.

Tabela	nr	1.	Fakultatywne	referendum	zatwierdzające	zmianę	konstytucji	na	wniosek	
obywateli

Państwo Wymagane		
poparcie	wniosku

Wymagana		
frekwencja Wymagana	większość

Chorwacja minimum 10% 
uprawnionych

ponad 50% 
uprawnionych większość ważnie oddanych głosów

Liechtenstein minimum 1,5 tys. 
uprawnionych brak bezwzględna większość ważnie  

oddanych głosów

Luksemburg minimum 25 tys. 
uprawnionych brak większość ważnie oddanych głosów

Włochy minimum 500 tys. 
uprawnionych brak większość ważnie oddanych głosów

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo że rozdział VIII chorwackiej ustawy zasadniczej, zatytułowany „Zmiana 
Konstytucji”, nie zawiera przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum zatwier-
dzającego, istnieje możliwość jego przeprowadzenia3. Referendum jest zarządzane, je-
żeli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi co najmniej 10% uprawnionych do głosowania, 
a wniosek spełnia wymogi formalne. Przepisy art. 86 Konstytucji Chorwacji powierza-
ją prawo zarządzenia głosowania w sprawie zmiany ustawy zasadniczej zarówno parla-
mentowi4, jak i prezydentowi5. Wyposażenie w prawo zarządzenia głosowania dwu or-
ganów jest rozwiązaniem nietypowym, które należy postrzegać jako gwarancję 
realizacji prawa obywateli do udziału w procedurze zmiany konstytucji. Co istotne, 

 3 Możliwość przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zdaje się wykluczać K. Krysieniel, Sys-
tem polityczny Republiki Chorwacji, Poznań–Chorzów 2007, s. 139.
 4 Art. 86 ust. 1 „Chorwacki Sabor może zarządzić referendum w sprawie projektu zmiany Konstytucji 
albo w innej sprawie należącej do jego zakresu działania”; Konstytucja Republiki Chorwacji z dnia 22 grud-
nia 1990 r., T.M. Wójcik (tłum.), A. Garlicka, L. Garlicki (wstęp), Warszawa 2007.
 5 Art. 86 ust. 2 „Prezydent Republiki może, na wniosek Rządu i za kontrasygnatą premiera, zarządzić 
referendum w sprawie zmiany Konstytucji albo w innej sprawie, którą uważa za istotną dla niepodległości, 
jedności oraz bytu Republiki Chorwacji”.
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wniosek w sprawie referendum ma charakter wiążący (art. 86 ust. 3 Konstytucji Chor-
wacji). Wprowadzone wymogi ilościowe, obowiązujące podczas referendum, nie są łatwe 
do spełnienia – udział w głosowaniu ponad połowy uprawnionych, ponadto wymagane 
jest poparcie przedmiotu głosowania większością oddanych głosów (art. 86 ust. 4 Kon-
stytucji Chorwacji).

Przepisy art. 112 ust. 2 ustawy zasadniczej Liechtensteinu nakazują przeprowa-
dzenie referendum „w każdym przypadku” zmiany konstytucji, odsyłając jednocześnie 
do art. 66 ustawy zasadniczej6. Jednak analiza postanowień art. 66 ust. 1‒5 oraz 7 Kon-
stytucji Liechtensteinu prowadzi do wniosku, że referendum konstytucyjne ma charak-
ter fakultatywny, gdyż odbywa się na wniosek 1500 uprawnionych do głosowania lub co 
najmniej czterech gmin. Wniosek musi być złożony w ciągu trzydziestu dni od urzędo-
wego ogłoszenia uchwały Landtagu (art. 66 ust. 1). Podczas referendum decyzja zapada 
bezwzględną większością ważnie oddanych głosów (art. 66 ust. 4). Zastosowanie w przy-
padku zmiany ustawy zasadniczej przepisów art. 66 ust. 6 Konstytucji Liechtensteinu 
– umożliwiającego uchwalenie w referendum ustawy odrzuconej przez Landtag, a zaini-
cjowanej przez obywateli – nie wydaje się możliwe wobec ustanowienia odmiennego od 
ustawodawczego trybu zmiany konstytucji.

Pewne wątpliwości budzi charakter referendum, które może towarzyszyć zmianie 
Konstytucji Luksemburga. Z przepisów art. 114 ust. 2 ustawy zasadniczej wynika, że 
może ono zostać przeprowadzone zamiast drugiego – a zarazem ostatniego ‒ czytania 
ustawy zmieniającej konstytucję7. Nie mamy w tej sytuacji do czynienia z uchwaleniem 
zmiany konstytucji w referendum, ale z referendum zatwierdzającym. Wynika to ze 
specyfiki regulacji obowiązujących w Luksemburgu, pozwalających na skrócenie postę-
powania ustawodawczego. Ustawa zasadnicza uzależnia przeprowadzenie referendum 
od wystąpienia w ciągu dwóch miesięcy od dnia pierwszego głosowania z wnioskiem, 
powierzając to prawo więcej niż 1/4 członków parlamentu, a także grupie 25 tys. obywa-
teli uprawnionych do głosowania. w celu podjęcia decyzji w głosowaniu niezbędne jest 
uzyskanie większości ważnych głosów (art. 114 ust. 2 Konstytucji Luksemburga).

Przepisy art. 138 Konstytucji Włoch dopuszczają przeprowadzenie referendum 
zatwierdzającego zmianę konstytucji w sytuacji, gdy obie izby parlamentu dokonały jej 
dwukrotnego uchwalenia, a w drugim głosowaniu zmianę poparła bezwzględna większość 
członków izb8. Wniosek w sprawie organizacji referendum może zgłosić 1/5 członków 
jednej z izb parlamentu lub 500 tysięcy uprawnionych do głosowania. Ustawa zasadnicza 
wyłącza możliwość promulgacji ustawy poddanej głosowaniu powszechnemu, jeżeli nie 
uzyskała poparcia ponad połowy ważnie oddanych głosów (art. 138 ust. 2 Konstytucji 

 6 Konstytucja Księstwa Liechtensteinu z 5 października 1921 r., R. Grabowski (tłum.), S. Grabowska 
(wstęp), Warszawa 2013.
 7 A. Wojtyczek-Bonnand, K. Wojtyczek (tłum.), Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga z dnia 
17 października 1868 r., [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 8 Z. Witkowski (tłum. i wstęp), Konstytucja Republiki Włoskiej z 27 grudnia 1947 r. (według stanu 
prawnego na dzień 2 października 2007 r., [w:] W. Staśkiewicz (red.), op. cit.
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Włoch). Przeprowadzenie referendum nie jest możliwe, jeżeli ustawa zmieniająca ustawę 
zasadniczą uzyskała poparcie 2/3 członków każdej z izb9.

3. Obywatele pozbawieni prawa inicjatywy w sprawie przeprowa-
dzenia referendum zatwierdzającego zmianę konstytucji

W wypadku sześciu państw europejskich mamy do czynienia z rozwiązaniami 
dopuszczającymi organizację fakultatywnego referendum zatwierdzającego zmianę 
konstytucji, ale nie powierzającymi grupie obywateli prawa inicjatywy w tej sprawie. 
Są to: Albania, Austria, Hiszpania, San Marino, Serbia, Słowenia. W ramach tej grupy 
można dostrzec wiele podobieństw w zakresie stosowanych rozwiązań, co obrazuje ta-
bela nr 2.

Tabela	nr	2.	Fakultatywne	referendum	zatwierdzające	zmianę	konstytucji	–	obywatele	
pozbawieni	prawa	inicjatywy	referendalnej.

Państwo wymagana	frekwencja wymagana	większość

Albania Brak większość ważnie oddanych głosów

Austria Brak większość ważnie oddanych głosów

Hiszpania Brak większość ważnie oddanych głosów

San Marino ponad 32% uprawnionych większość ważnie oddanych głosów

Serbia Brak większość ważnie oddanych głosów

Słowenia ponad 50% uprawnionych większość ważnie oddanych głosów

Źródło: opracowanie własne.

Konstytucja Albanii dopuszcza przeprowadzenie referendum zatwierdzającego 
zmianę ustawy zasadniczej. Z wnioskiem w tej sprawie może wystąpić grupa członków 
Zgromadzenia, licząca nie mniej niż 1/5 ogólnej liczby parlamentarzystów (art. 177 ust. 5 
Konstytucji Albanii10), przy czym decyzję podejmuje zgromadzenie większością 2/3 
ogólnej liczby. Głosowanie odbywa się nie później niż 60 dni od uchwalenia ustawy 
w parlamencie (art. 177 ust. 4 ustawy zasadniczej). Konstytucja Albanii nie określa 
wymaganej większości, co pozwala domniemywać, że decyzja zapada większością 
ważnie oddanych głosów. Ponadto, na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy zasadniczej, „Sąd 
Konstytucyjny rozpatruje wstępnie konstytucyjność spraw poddanych pod referendum 
[…] w ciągu 60 dni”. Przepis ten dotyczy m.in. referendum przeprowadzanego zgodnie 
z art. 177 ust. 4 i 5 ustawy zasadniczej11.

 9 Szerzej. Z. Witkowski, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Włoskiej, [w:] R. Grabowski, S. Gra-
bowska (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Warszawa 2008, s. 403‒404; M. Lo-
rencka, Rola i znaczenie instytucji referendum we współczesnych Włoszech, „Przegląd Prawa Konstytucyj-
nego” 2010, nr 1, s. 178 i n.
 10 D. Horodyska, E. Llocha (tłum.), W. Milanowski (wstęp), Konstytucja Republiki Albanii z dnia 
21 października 1998 r., Warszawa 2001.
 11 J. Wojnicki, System konstytucyjny Albanii, Warszawa 2007, s. 61.
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Konstytucja Austrii daje możliwość przeprowadzenia fakultatywnego referendum 
zatwierdzającego w przypadku zmiany ustawy zasadniczej w trybie podstawowym 
(art. 44 ust. 3 Konstytucji Austrii12). Możliwość taka występuje zarówno w przypadku, 
gdy uchwalenie ustawy o zmianie ustawy zasadniczej odbywa się za zgodą Rady Fede-
ralnej, jak i wówczas, gdy jej udział w postępowaniu nie jest wymagany. Z wnioskiem 
w tej sprawie może wystąpić minimum 1/3 członków Rady Narodowej lub Rady Federal-
nej. Jeśli chodzi o głosowanie ludowe, austriacka ustawa zasadnicza precyzuje jego za-
rządzenie13, wymogi ilościowe14, warunki udziału15, a także ogłoszenie wyników16.

Hiszpańska ustawa zasadnicza traktuje fakultatywne referendum zatwierdzające 
jako element trybu podstawowego zmiany konstytucji. Przepisy art. 167 ust. 3 ustawy 
zasadniczej pozwalają na jego przeprowadzenie, jeżeli obie izby parlamentu podjęły 
zgodne uchwały w sprawie zmiany konstytucji, a ponadto „jeżeli w ciągu piętnastu dni 
zażąda tego jedna dziesiąta część członków którejkolwiek z Izb” (art. 166 ust. 3 Konsty-
tucji Hiszpanii17). Jeżeli spełnione zostaną wymogi formalne, monarcha zarządza prze-
prowadzenie głosowania18. Pomimo braku konstytucyjnych lub ustawowych wymogów 
ilościowych w zakresie kworum oraz wymaganej większości decyzja jest podejmowana 
większością głosów19.

Zgodnie z konstytucją20 instytucja referendum konstytucyjnego w San Marino ma 
szczególny charakter, służy bowiem zatwierdzeniu decyzji Wielkiej Rady Generalnej 
o zmianie konstytucji, jeśli nie uzyskano poparcia na poziomie 2/3 ogółu jego członków21. 
Można tu dostrzec wyraźne inspiracje rozwiązaniami włoskimi. Referendum ma cha-
rakter zatwierdzający, wymagane jest poparcie większości głosujących w nim obywate-
li, jeżeli frekwencja wyniesie minimum 32% uprawnionych do głosowania22.

Ustawa zasadnicza Serbii dopuszcza przeprowadzenie fakultatywnego referendum 
konstytucyjnego, a decyzja w tej sprawie oraz ewentualne zarządzenie głosowania 

 12 P. Czarny, B. Naleziński (tłum.), Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii z 1 październi-
ka 1920 r. (ostatnia zmiana z dnia 7 lipca 2011 r.), [w:] W. Staśkiewicz (red.), op. cit.
 13 Art. 46 ust. 1 „Głosowanie ludowe zarządza Prezydent Federalny”.
 14 Art. 45 ust. 1 „W głosowaniu ludowym rozstrzyga zwykła większość głosów”.
 15 Art. 46 ust. 2 „Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy, kto w dniu głosowania posiada 
prawo wyborcze do Rady Narodowej”.
 16 Art. 45 ust. 2 „Wynik głosowania ludowego podlega urzędowemu ogłoszeniu”.
 17 T. Mołdawa (tłum.), Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., [w:] W. Staśkiewicz (red.), op. cit.
 18 Szerzej: M. Chrzanowski, Stabilność systemu konstytucyjnego Królestwa Hiszpanii, [w:] S. Bożyk 
(red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Białystok 2013, s. 392.
 19 Informacje na temat m.in. zasad organizacji oraz wyników referendów w Hiszpanii dostępne na 
stronie: http://www.infoelectoral.mir.es/ [dostęp 30.12.2017].
 20 Konstytucja Republiki San Marino z dnia 8 lipca 1974 r. ze zmianami wprowadzonymi dnia 
19 września 2000 r. oraz 26 lutego 2002 r., tekst w j. angielskim dostępny na stronie: http://unpan1.un.org/
intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan040713.pdf [dostęp 30.12.2017].
 21 Zob. W. Orłowski, Zasady zmiany Konstytucji Republiki San Marino, [w:] R. Grabowski, S. Gra-
bowska (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Warszawa 2008, s. 301.
 22 Informacje o wymogach towarzyszących wyborom oraz referendom w San Marino, a także infor-
macje szczegółowe o ich wynikach dostępne na stronie: http://www.electionguide.org/elections/id/187/ [do-
stęp 30.12.2017].

http://www.infoelectoral.mir.es/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan040713.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan040713.pdf
http://www.electionguide.org/elections/id/187/
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powszechnego należy do Zgromadzenia Narodowego (art. 203 ust. 6 Konstytucji Serbii23). 
Podobnie jak w wypadku obligatoryjnego referendum konstytucyjnego głosowanie od-
bywa się najpóźniej 60 dni od uchwalenia ustawy, a zatwierdzenie zmian wymaga po-
parcia większości głosujących (art. 203 ust. 8 ustawy zasadniczej)24.

Konstytucja Republiki Słowenii wprowadziła w art. 170 ust. 1 możliwość prze-
prowadzenia fakultatywnego referendum konstytucyjnego25. Jest ono organizowane na 
wniosek 1/3 posłów, dla jego ważności wymagany jest udział większości wszystkich 
wyborców, a decyzja zapada większością oddanych głosów (art. 170 ust. 2 ustawy za-
sadniczej).

4. Obywatele pozbawieni prawa inicjatywy w sprawie organizo-
wanego warunkowo referendum zatwierdzającego zmianę 
konstytucji

Większość ustaw zasadniczych współczesnych państw europejskich, które wpro-
wadziły instytucję fakultatywnego referendum konstytucyjnego, łączy wspólny element 
w postaci braku ograniczeń przedmiotowych. Oznacza to, że wskazane w przepisach 
podmioty mogą wnioskować o przeprowadzenie głosowania w związku z każdą uchwa-
łą parlamentu zmieniającą ustawę zasadniczą. Wyjątek od tej reguły stanowi Konstytu-
cja Rzeczypospolitej Polskiej26.

Przepisy art. 235 ust. 6 polskiej ustawy zasadniczej stanowią: „Jeżeli ustawa 
o zmianie Konstytucji dotyczy rozdziału I, II, lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą 
zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia 
referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do 
Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 
60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmia-
ną opowiedziała się większość głosujących”27. Instytucja fakultatywnego referendum 
zatwierdzającego zmianę wybranych norm konstytucji jest jedyną formą partycypacji 
obywateli polskich w procedurze zmiany konstytucji28.

Konstrukcja polskiego referendum zatwierdzającego zmianę konstytucji margi-
nalizuje wpływ obywateli na prowadzone reformy ustrojowe, a także uzależnia ich udział 

 23 Konstytucja Republiki Serbii z dnia 30 września 2006 r., [w:] E. Bujwid-Kurek, Serbia w nowej 
przestrzeni ustrojowej, Kraków 2012.
 24 J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii, Warszawa 2013, s. 67.
 25 P. Winczorek (tłum.), Konstytucja Republiki Słowenii z dnia 23 grudnia 1991 r., ostatnia zmiana 
z dnia 27 czerwca 2006 r., [w:] W. Staśkiewicz (red.), op. cit., s. 725 i n.
 26 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. 
zm.).
 27 Dla porządku należy dodać, że ust. 1 art. 235 wymienia podmioty dysponujące prawem inicjatywy 
w sprawie zmiany konstytucji: co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat RP oraz Prezydenta RP.
 28 Zob. G. Kryszeń, Instytucje demokracji bezpośredniej, [w:] M. Grzybowski (red.), Prawo konstytu-
cyjne, Białystok 2009, s. 155 i n.
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od dobrej woli podmiotów dysponujących prawem inicjatywy konstytucyjnej29, tj. 1/5 

ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydenta RP30. Polskie instytucje z zakresu demo-
kracji bezpośredniej, ustanawiają wiele warunków ograniczających możliwość przepro-
wadzenia referendum, czemu dają wyraz liczni przedstawiciele doktryny31. Niekiedy są 
jednak oceniane jednoznacznie pozytywnie32.

5. Wnioski

Głosowanie powszechne jest najczęściej wykorzystywaną metodą zatwierdzania 
zmiany konstytucji we współczesnych państwach europejskich. Łączna liczba przypad-
ków fakultatywnego stosowania tej instytucji wynosi jedenaście. Co ciekawe, liczniejsza 
jest grupa państw w których w takich wypadkach organizowane jest referendum obliga-
toryjne. Taka sytuacja występuje w siedemnastu państwach, przy czym referendum 
obligatoryjne jest organizowane przy okazji każdej zmiany konstytucji w sześciu pań-
stwach, a przy okazji zmiany wybranych norm w jedenastu państwach33.

 29 W tym kontekście trudno zgodzić się z następującą opinią: „Najczęściej stosowana obecnie forma 
demokracji bezpośredniej – referendum – polega na powierzeniu głosującym najważniejszego etapu two-
rzenia prawa: decyzji o jego wprowadzeniu w życie. Po rozpatrzeniu i uchwaleniu przez zgromadzenie 
przedstawicielskie ustawy nabierają mocy obowiązującej pod warunkiem przyjęcia ich przez naród w gło-
sowaniu powszechnym. Prawny charakter udziału narodu nie może być utożsamiany ani z ratyfikacją, ani 
z aprobatą aktu podjętego przez parlament. Jest to całkowicie samodzielna decyzja, będąca wyrazem woli 
narodu, która w połączeniu z wolą jego przedstawicieli rodzi nowe prawo”; E. Popławska, Zasada rządów 
przedstawicielskich i formy demokracji bezpośredniej, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe pol-
skiej Konstytucji, Warszawa 1998, s. 139.
 30 Hipotetyczna możliwość przeprowadzenia referendum konstytucyjnego nie jest w Polsce traktowa-
na jako okazja do uzyskania opinii narodu, ale jako „groźba” i dodatkowa karencja towarzysząca procedurze 
zmiany konstytucji. Zob. S. Służałek, Instytucja referendum zatwierdzającego zmiany Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3, s. 47 i n.; M. Kruk, Kilka uwag o trwałości 
i zmianach Konstytucji RP z 1997 r. na tle 10-lecia praktyki konstytucyjnej, [w:] E. Gdulewicz, H. Zięba-
-Załucka (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007, s. 172.
 31 Zob. W. Sokolewicz, Opinia dotycząca wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Prze-
gląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 107 i n.; P. Winczorek, Opinia dotycząca wniosku obywatelskiego o podjęcie 
przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypo-
spolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 111; K. Skotnicki, Opinia dotycząca wniosku obywatel-
skiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian 
w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 112 i n.; P. Sarnecki, Opinia doty-
cząca wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowe-
go w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 118 i n.; P. Ra-
dziewicz, Opinia dotycząca wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia 
referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 
2005, nr 3, s. 120 i n.; B. Banaszak, Opinia dotycząca wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwa-
ły przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 
„Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3, s. 124.
 32 Zob. A. K. Piasecki, Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 r., „Przegląd Sejmowy” 2006, 
nr 1, s. 26.
 33 Szerzej: R. Grabowski, Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji współczesnych 
państw europejskich, Rzeszów 2013.
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Organizacja referendum konstytucyjnego ściśle odpowiada założeniu, że naród 
ma prawo udziału w podejmowaniu decyzji istotnych dla państwa. Zatem jako auten-
tyczny przejaw poszanowania przez ustrojodawcę roli narodu należy traktować jedynie 
referendum obligatoryjne. Gwarantuje ono ‒ niezależnie od politycznej koniunktury lub 
dekoniunktury – udział narodu w decydowaniu o wejściu w życie zmian konstytucji, 
poddając tym samym działalność parlamentu pod osąd obywateli.

Mniejsze znaczenie zdaje się mieć referendum fakultatywne, tj. organizowane na 
wniosek uprawnionych podmiotów, szczególnie jeśli konstytucja nie przyznaje obywa-
telom prawa do wnioskowania o przeprowadzenie referendum. W takiej sytuacji mamy 
do czynienia nie tyle z instrumentem partycypacji obywateli w procesie zmiany konsty-
tucji, ile z narzędziem służącym grze politycznej. Spośród dziesięciu państw, które 
wprowadziły możliwość przeprowadzenia fakultatywnego referendum konstytucyjnego 
w przypadku każdej zmiany konstytucji, jedynie cztery dopuściły wniosek obywateli 
w tej sprawie.

Ewenementem jest jednostkowy przypadek referendum fakultatywnego, którego 
zainicjowanie jest możliwe wyłącznie w wypadku zmiany wybranych norm konstytucji. 
Rozwiązanie takie wprowadziła Konstytucja RP, nie uwzględniając ponadto grupy oby-
wateli wśród podmiotów mających prawo wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie. Udział 
narodu w procedurze zmiany polskiej konstytucji można ocenić jako mający charakter 
fasadowy, szczególnie wobec braku udziału obywateli także we wcześniejszych etapach 
procedury.
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Ochrona dóbr osobistych i prywatności 
uczestników kampanii wyborczej  

w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Szwecji 
a prowadzenie blogów wyborczych 

1. Blogi wyborcze a ochrona prywatności i dóbr osobistych 
w kampaniach wyborczych w USA

Blogi, tj. prowadzone w Internecie na bieżąco komentarze lub dzienniki, pocho-
dzące od autora bloga, są łatwą do sporządzenia formą wypowiedzi, niekosztowną, 
powszechnie dostępną dla internautów. Szybki wzrost liczby blogów w USA1 (w mniej-
szym stopniu w Szwecji i Polsce), będący następstwem wskazanych tu właściwości 
blogów sprawia, że ich użycie i upowszechnienie w kampanii wyborczej powinno stać 
się przedmiotem osobnej uwagi.

Użycie blogu, który pozostaje formą swobodnej wypowiedzi autora blogu, ujaw-
nieniem jego osobistych przekonań i ocen osób trzecich, może częstokroć prowadzić do 
naruszenia dóbr osobistych tychże osób bądź wkroczyć w sferę ich prawnie chronionej 
prywatności.

Warto podkreślić, że rozwój formy blogu niesie za sobą wiele problemów natury 
prawnej, w tym problemy związane z możliwością zniesławienia innych osób lub naru-
szenia ich prywatności2.

W odniesieniu do możliwości zniesławienia – przez prowadzenie blogu o określo-
nej treści – podstawowym problemem natury prawnej jest kwestia dopuszczalności 
stosowania ogólnych standardów uznania wypowiedzi za zniesławiającą, w odniesieniu 
do specyficznej formy wypowiedzi, jaką pozostaje blog. W odniesieniu do naruszenia 
prywatności najbardziej istotną kwestią pozostaje natomiast zidentyfikowanie blogów 
anonimowych i tożsamości ich autorów, następnie zaś – i to mimo anonimowego prze-
kazu internetowego – przypisanie im odpowiedzialności za treść konkretnego blogu.

 1 Do końca 2005 r. można było odnotować istnienie ponad 10 mln blogów prowadzonych przez 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych; C. Bialik, Measuring the Impact of Blogs Requires More than Count-
ing, “The Wall Street Journal On-line”, May 26, 2005.
 2 Por. J. Peterson, The Shifting Legal Landscape of Blogging, “Wisconsin Lawyer” 2006, s. 1.
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Wiele osób „blogujących” pozwala czytelnikom bloga na dołączanie do bloga ich 
komentarzy, uwag lub ocen. Ponadto kontekst, w którym zostaje sporządzony i upo-
wszechniony blog, może prowadzić do „otarcia się” o sytuację graniczącą ze zniesławie-
niem, gdyby przyjąć, że blogi nie zostały wyłączone w USA spod zastosowania Aktu 
z 1996 r., znanego jako the Communications Decency Act3.

W praktyce blogowania – także wyborczego ‒ nieomal regułą staje się powiązanie 
między sobą blogów pewnej liczby internautów. Występują zarówno powiązania elektro-
niczne pomiędzy prowadzącymi blogi, jak również pomiędzy poszczególnymi stronami 
(witrynami) internetowymi a blogami. Nader często na uwagi i sformułowania umiesz-
czone w jednym z blogów odpowiadają autorzy kolejnych blogów lub też inni internauci. 
Dzieje się tak zwłaszcza w przypadkach, gdy autor bloga świadomie pozostawia miejsce 
na uwagi czy komentarze czytelników. Z tego względu pomiędzy autorem blogu a jego 
czytelnikami wytwarza się rodzaj dialogu (wymiany zdań). W toku wymiany zdań może 
dojść do wypowiedzi, które przez ich adresatów czy inne osoby uznane zostaną za naruszające 
dobra osobiste uczestnika wymiany zdań, a w pewnych okolicznościach – za wypowiedzi 
naruszające jego prywatność. Dotyczy to, w szczególności, blogów sporządzonych w cza-
sie kampanii wyborczej, na jej potrzeby oraz na użytek jej uczestników.

Cechą blogów pozostaje ich zróżnicowane przeznaczenie oraz treść. Trudno by-
łoby zatem postrzegać blogi jedynie jako formę uzewnętrznienia wyłącznie osobistych 
przekonań autorów blogów. Blog, podobnie jak każda wypowiedź, może mieścić treści 
zniesławiające. Okolicznością, która powinna być brana pod uwagę przy ocenie zniesła-
wienia, jest – obok zawartości merytorycznej – zakres rozpowszechnienia treści blogu, 
a ściślej: zakres dostępności w sieci internetowej treści zawartych w blogu. Bez dodat-
kowych starań ze strony autora blogu treść blogu staje się dostępna dla milionów użyt-
kowników Internetu. Dotyczy to również treści mieszczących elementy zniesławienia 
lub naruszenia prywatności (tym bardziej przyciągają one – w stopniu wyższym niż 
przeciętny – uwagę internautów).

Standard uznania wiadomości (wypowiedzi) rozpowszechnionej w Internecie 
(w formie blogu lub w innej formie dostępnej w Internecie) za „zniesławiającą” nie od-
biega w sposób istotny od norm stosowanych w odniesieniu do wypowiedzi ustnych lub 
uzewnętrznionych na piśmie (drukowanych). Za zniesławiającą uważana jest wypowiedź, 
która ma zaszkodzić reputacji danej osoby (lub instytucji), poniżając ją w wyobrażeniach 
o niej w danej społeczności lub też ma spowodować odsunięcie się innych osób od wią-
zania się z daną osobą bądź od utrzymywania z nią kontaktów4.

W amerykańskiej doktrynie prawnej, opartej w poważnym stopniu na ugrunto-
wanym już orzecznictwie sądowym, wyróżnia się rutynowo – co warto tu przypomnieć 
– trzy elementy wypowiedzi uważanych za zniesławiające:

a) fałszywe oraz zniesławiające stwierdzenia dotyczące innej osoby (bądź insty-
tucji),

 3 47 U.S.C. § 230 (204).
 4 W ujęciu anglojęzycznym: „Tends to harm one’s reputation so as to lower him or her in the estima-
tion of the community or to deter third persons from associating or dealing with him or her”, Stoll v. Adri-
ansen, 122 Wis. 2d 503, 517, N.W. Zd 182 (Ct. App. 1984).
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b) zawarte w niekorzystającej z uprzywilejowania publikacji lub przekazie elek-
tronicznym, skierowanym do osób trzecich,

c) przy jednoczesnym wystąpieniu zawinionego nastawienia lub co najmniej 
niedbalstwa po stronie wypowiadającego się.

Warto podkreślić, że do wypowiedzi rozpowszechnianych w Internecie nie znaj-
duje bezpośredniego zastosowania formuła praktykowana w odniesieniu do zniesławień 
opublikowanych w gazetach, magazynach i periodykach. Zgodnie z tą formułą osoba 
potencjalnie zniesławiona powinna dać mediom (drukowanym) rozsądną możliwość 
skorygowania ich wypowiedzi uznanej za oszczerczą lub zniesławiającą5.

Dominująca w Stanach Zjednoczonych doktryna sądowa stoi ponadto na stanowi-
sku, że funkcjonariusze publiczni lub inne osoby publiczne objęte są specjalnym, rela-
tywnie „wyższym” standardem wymagań, by dotyczącą ich wypowiedź można uznać 
za zniesławiającą. Przyjmuje się w orzecznictwie, że osoba posądzona o zniesławienie 
takich osób musi w szczególności działać z premedytacją, tj. wiedząc, że rozpowszech-
niane informacje są fałszywe bądź też lekkomyślnie lekceważące prawdę (zgodność 
z faktami).

Podstawowym argumentem podnoszonym w doktrynie amerykańskiej na rzecz 
takiego zapatrywania jest twierdzenie, że funkcjonariusze publiczni lub inne osoby 
publiczne mają większe możliwości wykazania fałszu w dotyczących ich wypowiedziach. 
Do takiego stanowiska doktryny przychylił się też Sąd Najwyższy USA, stwierdzając, 
że debata publiczna – w powszechnie akceptowanym przekonaniu – powinna być ży-
wotna i otwarta6. Osiągnięcie zaś tych parametrów staje się prawdopodobne w wyższym 
stopniu, jeżeli wypowiadane w toku debaty twierdzenia są wyraziste, jednoznaczne 
i wypowiadane bez osłonek.

Zróżnicowanie standardów ochrony czci i dobrego imienia osób publicznych – 
w porównaniu z innymi osobami – aktualizuje kwestię odróżnienia „osób publicznych” 
od innych osób. Dotyczy to także różnych uczestników medialnych kampanii wyborczych. 
W kontekście użycia blogów postawić należy pytanie: czy autor popularnego i szeroko 
komentowanego blogu politycznego (mieszczącego treści wyborcze) staje się – przez sam 
fakt prowadzenia takiego blogu – osobą publiczną? W nawiązaniu do postawionego 
pytania można zastanowić się, czy autor takiego blogu może wystąpić o ochronę sądową 
przeciwko autorowi komentarza stanowiącego formę reakcji na jego (szeroko udostęp-
niany) blog, w którym to komentarzu dopatruje się on treści zniesławiających go czy 
poniżających? Czy należy zastosować rutynowy (zwykły) standard zniesławienia, czy 
też standard specjalny, który zezwala na dalej idący krytycyzm wobec osób mających 
status funkcjonariusza publicznego lub osoby publicznej (public figure)?

Na marginesie dodać należy, że do rozważenia pozostaje rozróżnienie na „funkcjo-
nariuszy publicznych” (co wynika z ich zaszeregowania w strukturze instytucji publicznych) 
a „osoby publiczne” (które to osoby zyskują swój status wskutek osobistej popularności 
czy spektakularności własnych zachowań). Druga z wyróżnionych kategorii jest, 

 5 Card. Inc. v. Fuschetto, 193 Wis. 2d 429, 437, 535, N.W. 2d 11 (Ct. App. 1995).
 6 „New York Times”, 376 U.S., 270.
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z natury swej, określona mniej formalnie, w pewnym sensie: uznaniowo i dość elastycz-
nie. Nie jest natomiast do końca jednoznaczne, czy popularność tych osób może być 
mierzona za pomocą obiektywnych parametrów sławy oraz skali społecznego nimi zain-
teresowania, czy też stanowi cechę uznaniową, uzależnioną od subiektywnych odczuć 
danej społeczności (w rozważanym przypadku – głównie społeczności wyborców-inter-
nautów).

Istotny – z punktu widzenia oceny wypowiedzi na blogach w kategoriach inge-
rencji w prywatność – jest, w odniesieniu do znacznej liczby (aczkolwiek: nie wszystkich) 
blogów, ich interaktywny charakter. Autorzy wielu blogów, ujawniając na blogu swe 
poglądy i oceny, świadomie pozostawiają miejsce na komentarz czytelników. Powstaje 
wówczas problem, do jakiego stopnia ujawnienie po stronie autora blogu jego zapatrywań 
czy przemyśleń (które mogłyby stanowić treści traktowane jako prywatne) upoważnia 
komentatorów blogu do wnikania w te obszary, w których obrębie autor blogu sam roz-
począł ujawnianie okoliczności postrzeganych jako objęte prywatnością.

W tym zakresie możliwe stają się dwa podejścia. W ramach pierwszego, „perso-
nalistycznego”, dysponentem prywatności i wyznaczającą jej granice jest każda osoba, 
której dotyczy przekaz informacyjny. Zgodnie z drugim podejściem, przy braku jedno-
znacznego określenia przez konkretną osobę sfery jej prywatności (oraz granic prywat-
ności), odwołać się można do zobiektywizowanych norm środowiskowych, tj. do domi-
nujących w danej społeczności poglądów na granicę pomiędzy tym, co należy do sfery 
prywatności, i tym, co pozostaje poza jej granicami. Rozróżnienie to może okazać się 
szczególnie istotne przy ochronie prywatności kandydatów w toku kampanii wyborczej.

Dodatkowo należy wskazać na dalszą cechę Internetu, która niweluje występują-
ce w ramach innych mediów (także: „tradycyjnych” elektronicznych, tj. radia i telewizji) 
rozróżnienie na „osoby publiczne” oraz „inne osoby”. Jeżeli bowiem praktyczny dostęp 
do radia czy telewizji jest nieporównywalnie łatwiejszy dla „osób publicznych” (dla 
niektórych funkcjonariuszy publicznych oraz dla „celebrytów”), to różnica taka w do-
stępie do wypowiedzi w Internecie realnie nie występuje. Osoba niepubliczna może 
stosunkowo łatwo odnieść się do wypowiedzi na blogu osoby publicznej (np. kandydata 
na parlamentarzystę czy innego znanego polityka), bez rzeczywistych, poważnych i nie-
przezwyciężalnych trudności. W tym aspekcie Internet „demokratyzuje” uczestnictwo 
w debacie publicznej, w tym medialnej kampanii wyborczej. Właściwością przekazu 
informacji w Internecie jest również to, że odpowiedź czy komentarz odnoszący się do 
rzekomo zniesławiającej wypowiedzi może być rozpowszechniony bezpośrednio po tej 
wypowiedzi i dostępny temu samemu gronu odbiorców. Ma to istotne znaczenie w kam-
panii wyborczej, z natury swej zamkniętej w określonych ramach czasowych.

Warto odnieść się do orzecznictwa sądów amerykańskich w tym zakresie. Sąd 
Najwyższy Stanu Delaware uznał, że nie wystarcza zastosowanie w sprawach o zniesła-
wienie standardu „dobrej wiary” po stronie osoby oskarżanej o zniesławienie. Koniecz-
ne staje się udowodnienie, iż autor wypowiedzi mającej (rzekomo) cechy zniesławienia 
w całości kontrolował czynności składające się materialnie na tę wypowiedź7. Łatwa 

 7 Cahill, 884 A. Zd., s. 455.
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dostępność blogu jako formy wypowiedzi w Internecie stanowi okoliczność, która może 
skłonić sąd do odstąpienia od dotychczasowych standardów orzeczniczych dotyczących 
uznania pewnych wypowiedzi za zniesławiające. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do 
kwestii, czy autor blogu wytworzył sam dane zniesławiające, czy powielił treści już 
uprzednio dostępne w Internecie.

W celu określenia i egzekwowania odpowiedzialności za wypowiedzi w formie 
blogu – także w trakcie kampanii wyborczych – istotna jest (częsta) anonimowość wy-
powiadających się blogerów, używanie pseudonimu lub innego oznaczenia maskującego 
łatwo identyfikowalną tożsamość autora blogu. Stwarza to, co najmniej, dwa problemy 
natury prawnej: a) ingerencji w prywatność autora blogu, kryjącego się, i to świadomie, 
pod pseudonimem (ukrywającego rzeczywiste dane osobowe), b) ustalenia tożsamości 
osoby, wobec której ma być wytoczone powództwo w związku z zarzucanym zniesła-
wieniem (naruszeniem dóbr osobistych).

W tym miejscu należy postawić pytanie: spełnienia jakich warunków wymaga to, 
by powód mógł się domagać przełamania anonimowości pozywanego autora wypowie-
dzi na blogu?

W kwestii tej wypowiedział się Sąd Najwyższy stanu Delaware w sprawie John 
Dee1 v. Cahil. Sąd ten stwierdził, że żądanie ustalenia tożsamości występującego ano-
nimowo blogera wymaga, by powód dostarczył przekonywających dowodów uprawdo-
podobniających podniesione zarzuty pomówienia lub przełamania prawnie chronionej 
prywatności. Ważna pozostaje ponadto treść oraz kontekst wypowiedzi traktowanej przez 
powoda jako zniesławiająca.

Wspomniany tu sąd zauważył jednocześnie, że prawdopodobieństwo ujawnienia 
w toku postępowania sądowego autora wypowiedzi „blogowej” może wywierać „efekt 
mrożący”, skłaniający wypowiadającego się do auto-cenzurowania własnej wypowiedzi 
czy nawet – powstrzymania się od jej sformułowania „w sieci”. Efekt ten może następczo 
ograniczać żywotność debaty publicznej w trakcie kampanii wyborczej.

W odniesieniu do oceny blogów oraz odpowiedzialności za blogi w trakcie kam-
panii wyborczej swą opinię doradczą sformułowała również Federalna Komisja Wybor-
cza. W opinii, wydanej 18 listopada 2005 r., komisja stwierdziła, że – do pewnego 
stopnia – blogi wyborcze przypominają wypowiedzi zamieszczane w gazetach lub pe-
riodykach8. Znikomy koszt prowadzenia blogów i łatwość ich sporządzania sprawia, iż 
blogów nie dotyczą – realnie rzecz ujmując – limity finansowe przyczyniania się do 
ponoszenia kosztów kampanii, ustanawiane w aktach prawa wyborczego. W tej sytuacji 
za swe podstawowe zadanie Sąd Najwyższy stanu Delaware uznał znalezienie równo-
wagi pomiędzy prawem powoda (potencjalnego zniesławionego) do ochrony własnej 
reputacji a prawem pozwanego do zachowania swobody wypowiedzi anonimowej9.

We wzmiankowanym tu orzeczeniu sąd nie akcentował – jako zasadniczej – oko-
liczności, że istotna w sprawie wypowiedź zamieszczona została w Internecie w formie 
blogu. Jednocześnie sąd podniósł, iż blog stanowi formę upublicznionej ekspresji 

 8 Federal Election Commission, Advisory Opinion, 2005‒16, Nov. 18, 2005.
 9 Cahill, 824 A. Zd., s. 460.
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określonych poglądów, w tym ocen. Stwierdził też, że za wypowiedź zniesławiającą 
(naruszającą prawa osobiste) nie można uznać wypowiedzi, która potwierdza fakty. Znie-
sławić można natomiast przez wyrażenie subiektywnej spekulacji, interpretacji lub oceny10.

Również w odniesieniu do komentarzy bądź uwag „dopisywanych” przez czytel-
ników blogu do jego oryginalnej treści należy uwzględnić – jako zniesławiające – tylko 
stwierdzenia wartościujące lub niemające pełnego pokrycia w faktach, ujemnie przy tym 
wpływające na reputację danej osoby lub instytucji. Element zniesławienia powinien być 
postrzegany w kontekście treści blogu, na który dana wypowiedź stanowi formę reakcji. 
Zasięg rozpowszechnienia tego typu komentarzy (uwag) stanowi czynnik wzmacniający 
negatywny rezonans zniesławiającej wypowiedzi; zamieszczona w Internecie staje się 
łatwo i szeroko dostępna. Dodatkowo – w przypadku wypowiedzi w trakcie kampanii 
wyborczej – o znaczeniu wypowiedzi zniesławiającej rozstrzyga to, że jej dostępność 
dla wyborców przed momentem oddania głosu wprost rzutuje na ich świadomość i za-
chowania w newralgicznym dla przebiegu (i wyniku) wyborów czasie11.

*
W sukurs autorom blogów przyszedł – przynajmniej w pewnym zakresie – usta-

wodawca federalny przez umieszczenie korzystnych dla „blogerów” unormowań w usta-
wie o dobrych obyczajach w komunikowaniu elektronicznym (the Communications 
Decency Act, w skrócie CDA) z 1996 r.

Sekcja 230 CDA definiuje pojęcie „dostawcy treści informacyjnych”. Uznaje za 
takiego dostawcę „jakąkolwiek osobę lub podmiot, który w całości lub częściowo odpo-
wiada za ukształtowanie lub rozwinięcie informacji dostarczanych poprzez Internet lub 
inną interaktywną usługę komputerową”12. W takiej roli może wystąpić również autor 
blogu lub komentarza (uwag) do blogu, zamieszczonego w Internecie. Zatem zarówno 
autor blogu, jak i osoba komentująca treści blogu pozostaje, co do zasady, odpowiedzial-
na za zawarte w jej wypowiedzi elementy zniesławiające. Trudno zatem byłoby stwierdzić, 
że Kongres Stanów Zjednoczonych jako ustawodawca gwarantuje pełny immunitet ko-
rzystającym z komunikowania się via Internet w formie blogu lub komentarza do blogu.

Kwestia rozgraniczenia odpowiedzialności dostawcy usług internetowych, autora 
e-maila (blogu) oraz osób trzecich należy do ważnych zagadnień praktycznych towarzy-
szących internetowemu rozpowszechnianiu treści blogów. Stała się ona przedmiotem 
orzeczenia sądu apelacyjnego 9. okręgu w sprawie Batzel v. Smith13. Sąd orzekł, że do-
stawca usług internetowych pozostaje wolny od odpowiedzialności prawnej za wypo-
wiedzi zniesławiające, jeśli osoba lub podmiot trzeci (np. autor blogu lub e-maila) racjo-
nalnie zdaje sobie sprawę z tego, że wiadomość przez nią wytworzona będzie 
upubliczniona w Internecie z użyciem innej interaktywnej usługi komputerowej.

 10 L. Barnett Lidsky, Silencing John Doe: Defamation & Discource in Cyberspace, 49 Duke L.J. 855, 
896 (2000).
 11 Taka sama wypowiedź na blogu, poza okresem kampanii, nie wywołuje bezpośrednich skutków 
w postaci ukształtowania przekonań i sposobu głosowania, wynikającego ze „skorygowanych” (pod wpły-
wem blogu) przekonań.
 12 47 U.S.C. § 230(f)(3).
 13 Batzel v. Smith, 333 F.3d 1018 (9th Cir. 2003).
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Jeśli jednak autor blogu wyborczego ogranicza się do skolekcjonowania informa-
cji, które już uprzednio (za sprawą innych osób) zostały upublicznione w Internecie i do 
użycia tych wiadomości w celu ponownego ich rozpowszechnienia w formie blogu, może 
skorzystać z wyłączenia z odpowiedzialności na podstawie § 230(c)1 CDA14. Mimo 
kontrowersji uzasadnienie zawarte w orzeczeniu Batzel v. Smith daje autorom blogów, 
posługującym się wyłącznie informacjami pozyskanymi w Internecie, szerokie możli-
wości starań o uniknięcie odpowiedzialności prawnej za wypowiedzi noszące znamiona 
zniesławień. Nie jest do końca jednoznaczne to, czy dokonanie przez blogera pewnej 
autokorekty informacji rozpowszechnionych uprzednio w Internecie w celu uniknięcia 
zarzutu zniesławienia blogiem uwalnia go – w pełni lub przynajmniej częściowo – od 
odpowiedzialności za upowszechnienie wypowiedzi zniesławiających.

2. Wolność wypowiedzi w prawie szwedzkim a przekaz elektro-
niczny i blogowanie

Paragraf 13 rozdz. 2 znowelizowanego w 1976 r. Aktu o formie rządu z 1974 r. 
(spełniającego funkcję zasadniczej regulacji konstytucyjno-ustrojowej) gwarantuje oby-
watelom i mieszkańcom Królestwa Szwecji „wolność wypowiedzi i wolność informacji”15. 
Problematykę korzystania z tych wolności z zastosowaniem przekazu radiowego i tele-
wizyjnego (z pewną analogią do ich postaci przekazu elektronicznego reguluje uzupeł-
niająco Akt o wolności wypowiedzi z 14 listopada 1991 r., kilkakrotnie następnie nowe-
lizowany. Zgodnie z § 1 tego aktu (o randze konstytucyjnej) każdy obywatel szwedzki 
ma zagwarantowane prawo zamieszczania i publicznego wyrażania myśli, poglądów, 
wrażeń oraz innego typu informacji, dotyczących jakiejkolwiek kwestii, za pośrednictwem 
przekazu radiowego, telewizyjnego lub podobnych nośników przekazu, filmu, wideogra-
mów, świetlnych obrazów ruchomych bądź innych technicznych nośników przekazu 
informacji. Zgodnie z postanowieniem § 1 aktu wolność wypowiedzi ma służyć zapew-
nieniu swobodnej wymiany poglądów, wszechstronnego i swobodnego pozyskiwania 
informacji oraz swobodzie twórczości artystycznej. Za techniczne nośniki przekazu 
uznaje się nośniki zawierające tekst, obraz lub dźwięk, które mogą zostać odczytane, 
wysłuchane lub w inny sposób odtworzone za pomocą środków technicznych. Tym sa-
mym postanowienia aktu z 1991 r. można zasadnie odnieść również do przekazu treści 
w Internecie, w tym w formie bloga.

 14 Kwestia ta nie jest jednolicie postrzegana przez amerykańskie środowisko prawnicze. Występuje 
również pogląd, że wyłączenie odpowiedzialności nie powinno być stosowane, jeśli autor blogu świadomie 
i z premedytacją kolekcjonuje negatywne stwierdzenia dostępne w Internecie (pochodzące od osób trzecich) 
po to, by je ponownie opublikować z zamiarem zniesławienia kogoś.
 15 Przepis ten, zamieszczony w rozdziale 2, zatytułowanym „Podstawowe prawa i wolności” traktuje 
o „wolności wypowiedzi” (Yttrandefriheten) w koniunkcji z „wolnością informacji” (informationsfriheten). 
„Wolność informacji” rozumieć należy jako wolność pozyskiwania oraz wolność rozpowszechniania infor-
macji, także za pomocą urządzeń elektronicznych. Por. E. Holmberg, N. Stjernquist, Vår författning, 5te 
uppl., Stockholm 1983, s. 54‒61. Por. też M. Grzybowski, Wstęp, [w:] K. Dębiński, M. Grzybowski (tłum.), 
Konstytucja Szwecji, wyd. 2, Warszawa 2000, s. 18‒19, 117‒119.
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Koniunktywne objęcie gwarancjami wolnościowymi zarówno „wolności wypo-
wiedzi”, tj. spersonalizowanego uzewnętrznienia poglądów, odczuć i ocen, jak i „wol-
ności informacji”, tj. obiektywnie występującego przekazu o określonej treści i formie, 
stanowi rozwiązanie wysoce funkcjonalne. Usuwa potem wystąpienie, a następnie – 
potencjalne problemy, na jakie można byłoby napotkać przy rozdzielnej ochronie wol-
ności wypowiadania się oraz wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
Wówczas bowiem występuje niebezpieczeństwo sporu o objęcie ochroną sytuacji gra-
nicznych, tj. takich, gdy określonym treściom upowszechnionym np. za pośrednictwem 
środków elektronicznych trudno przypisać autorstwo konkretnej osoby (wypowiadają-
cego się) oraz trudno ustalić krąg podmiotów zainteresowanych ochroną wolności po-
zyskiwania czy rozpowszechniania tychże treści (informacji).

Na marginesie warto zaznaczyć, że powołane unormowanie § 18 rozdz. 2 Aktu 
o formie rządu z 1974 r. dopuszcza możliwość ograniczenia ochrony wolności wypowie-
dzi oraz wolności informacji. Na poziomie regulacji konstytucyjnej zostały wskazane 
wartości (dobra), których ochrona może usprawiedliwiać zawężenie wolności wypowie-
dzi oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (informationsfriheten). Należą do 
nich względy bezpieczeństwa Królestwa Szwecji oraz zabezpieczenia jego ludności 
( folkförsörjningen), porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony 
godności osobistej i życia prywatnego oraz okoliczności związane z zapobieganiem 
i zwalczaniem przestępczości.

Ograniczając pole rozważań do problematyki blogów wyborczych, wskazać należy 
na okoliczność, iż ich prowadzenie w toku kampanii wyborczej (a także w okresach mię-
dzykampanijnych) koresponduje z dwiema przesłankami potencjalnego ograniczenia 
wolności wypowiedzi i jej rozpowszechniania w formie blogu wyborczego. Pierwszą 
z tych przesłanek jest ochrona godności osobistej, drugą natomiast – ochrona prywatności.

Jakkolwiek w wyliczeniu zawartym w § 13 rozdz. 2 szwedzkiego Aktu o formie 
rządu z 1974 r. obie wskazane tu przesłanki sąsiadują ze sobą, to analiza ich wpływu na 
ograniczenia potencjalnego blogowania wyborczego wymaga – wydaje się – odrębnego 
rozważenia każdej z przesłanek. Wynika to, w pierwszej kolejności, ze statusu prawne-
go każdej z tych wartości osobowych, po drugie zaś – ze zróżnicowania określoności 
granic, wyższej i bardziej zobiektywizowanej w odniesieniu do godności osobistej (i jej 
elementów składowych: czci, dobrego imienia, wizerunku czy renomy), bardziej subiek-
tywnie pojmowanej i przez to – elastycznej w przypadku prywatności i sfer jej ochrony.

W szczególności na uwagę zasługuje okoliczność, że większość przypadków na-
ruszania w debacie publicznej, w tym w kampanii wyborczej dobrego imienia oraz 
godności osobistej (enskilds anseende), ulega obiektywizacji poprzez zbieżne ich po-
strzeganie przez dominującą w danym środowisku opinię publiczną. Zarzuty braku 
profesjonalizmu, rozsądku w zachowaniu, zdolności postrzegania istoty rzeczy, łamania 
przyrzeczeń publicznych (np. wyborczych) dadzą się weryfikować poprzez konfrontację 
ich treści z rzeczywistym stanem rzeczy, rozpoznawalnym empirycznie.

O wiele bardziej złożona pozostaje natomiast kwestia wtargnięcia w sferę prywat-
ności, zwłaszcza w odniesieniu do osób pretendujących do pełnienia funkcji publicznych. 
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Wchodzi w grę konieczność uwzględnienia – co najmniej – trzech okoliczności. Po 
pierwsze, z natury chęć uzyskania drogą wyborczą mandatu do pełnienia funkcji pu-
blicznej generuje wystawienie danej osoby „na widok publiczny”. Oznacza to, nieomal 
automatycznie, zgodę na rezygnację z pewnych atrybutów personalnej prywatności16. Po 
drugie, elementem zainteresowania wyborców pozostają – obok predyspozycji do peł-
nienia funkcji publicznej „z wyboru” ‒ także elementy osobowości kandydatów (kandy-
datek), które ujawniają się zarówno w życiu publicznym, jak i w sferze prywatnej. Po 
trzecie wreszcie, wyznaczenie granic prywatności, co do której konkretne osoby (np. 
kandydujące w wyborach) chcą zachować ją jako niepodlegającą naruszeniom czy uze-
wnętrznieniu, zależy od indywidualnych i subiektywnych aktów woli poszczególnych 
osób. Nie ma ustalonej i w pełni zobiektywizowanej sfery prywatności o stabilnych, 
obiektywnie weryfikowalnych granicach.

W społeczeństwie zdystansowanych względem siebie jednostek, gdzie uznaną 
wartością jest „niezakłócanie spokoju ludziom mieszkającym w pobliżu”17, określenie 
granic prywatności musi uwzględniać specyfikę relacji społecznych oraz znaczący dystans 
w relacjach sąsiedzkich oraz środowiskowych. Jednocześnie pod uwagę brać należy brak 
stabilnych tematów tabu, także w odniesieniu do sfery biologii, odczuć czy preferencji.

W zakresie kształtowania treści blogów wyborczych oraz innych przekazów do-
stępnych w Internecie, które w praktyce szwedzkiej występują ze znacznie mniejszym 
natężeniem (w porównaniu z praktyką amerykańską), bardziej jednoznaczne są przypadki 
podważenia cech osobowych kontrkandydatów przez ugrupowania, sztaby wyborcze 
oraz kandydatów z rywalizujących ugrupowań18. Badacze szwedzkiej sceny politycznej 
i przebiegu wyborów (głównie parlamentarnych) od lat odnotowują rosnący sceptycyzm 
znacznych odłamów społeczeństwa (i elektoratu) w ocenach predyspozycji politycznych, 
osobowych (a nawet intelektualnych) osób kandydujących. Badania przeprowadzone 
w 1968 r. wskazały, że ponad 60% wyborców wysuwało zastrzeżenia polityczne lub 
osobowe w stosunku do kandydatów19. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza XX stulecia 
sceptycyzm większości szwedzkich wyborców wobec walorów osobowych kandydatów 
do Riksdagu zwiększył się o kilkanaście procent; podobny trend zaznacza się w pierw-
szym piętnastoleciu bieżącego stulecia.

W warunkach powszechnej dziś dostępności komunikacji elektronicznej wspo-
mniany trend owocuje przeniesieniem się istotnej części wyborczej debaty publicznej na 
fora internetowe, aczkolwiek forma blogu wyborczego pozostaje tylko jedną – i nie 
przeważającą zakresowo – formułą uczestnictwa w tej debacie.

 16 Zwracała na to uwagę w swej bogato udokumentowanej i zasobnej w rozważania prawno-porów-
nawcze monografii J. Sienczyło-Chlabicz. Por. J. Sienczyło-Chlabicz, Naruszenia prywatności osób pu-
blicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006, s. 420 i n.; eadem, Działanie w interesie pu-
blicznym jako decydujące kryterium rozstrzygania konfliktu: wolność prasy a ochrona prywatności, [w:] 
A. Matlak, E. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną, Warszawa 2013, s. 981 i n.
 17 Por. J. Kubitsky, Alfabet szwedzki, Warszawa 2011, s. 51.
 18 S. Holmberg, M. Gilllan, Väljare och val i Sverige, Stockholm 1987, s. 51‒61, 274‒275.
 19 O. Petersson, Väljarna och valet 1976, Stockholm 1977, s. 260; idem, Partier och väljare, Stock-
holm 1981, s. 47 i n.
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Pewne „spłaszczenie” zasadniczych podziałów ideologicznych w stosunkach mię-
dzy rywalizującymi o władzę partiami politycznymi20 spowodował przesunięcie uwagi 
wyborców ku kwestiom merytorycznym (propozycjom rozwiązania konkretnych pro-
blemów gospodarczych i społecznych21), a także w kierunku oceny osób pretendujących 
do podjęcia funkcji publicznych dokonywanej pod kątem ich predyspozycji intelektual-
nych, profesjonalnych, sprawnościowych oraz osobowościowych.

W tych uwarunkowaniach następuje intensyfikacja uwagi uczestników kampanii 
wyborczych, a w pewnym zakresie – także samych wyborców na wątkach personalnych 
rywalizacji wyborczej. Ewokuje to skupienie uwagi na takich elementach osobowości 
kandydatów, jak ich przygotowanie profesjonalne, zasób doświadczeń społecznych (w tym 
ocena dotychczasowego przebiegu pełnienia funkcji publicznych), brak konfliktu inte-
resów (lub jego występowanie), wreszcie cechy wyraźnie osobiste, jak uczciwość, spo-
łeczna wrażliwość i bezinteresowność oraz empatia w kontaktach ze środowiskami 
wyborców. Nietrudno stwierdzić, iż wspomniane tu atrybuty korespondują bezpośrednio 
z wizerunkiem osób ubiegających się o mandat wyborczy, a w tym z ich dobrami osobi-
stymi: dobrym imieniem, czcią, estymą i wiarygodnością, ważnymi z punktu widzenia 
zaufania wyborców.

Podobnie jak w przypadku innych systemów prawnych, szwedzki system uregu-
lowań cechuje dopuszczenie nieco szerszej przestrzeni publicznej krytyki osób publicz-
nych (w tym osób ubiegających się o funkcje obsadzane drogą wyborów) w porównaniu 
z osobami pozostającymi na uboczu angażowania się w sprawy publiczne. W szczegól-
ności informacje o takich osobach mogą być upowszechniane – także w mediach elek-
tronicznych oraz via Internet – z elementami ocen krytycznych, jeśli da się to uzasadnić: 
a) publicznym statusem tych osób, b) pro-publiczną motywacją „zabrania głosu” przez 
wypowiadającego krytyczne uwagi, c) pozostawaniem wypowiedzi – także w formie 
blogowania – w granicach udziału w debacie publicznej (w tym wyborczej). Tylko pry-
watne (indywidualne) motywy sformułowania i rozpowszechnienia w sieci określonej 
wypowiedzi, godzącej – bez uzasadnienia „publicznego” – w wizerunek i dobre imię 
osoby ubiegającej się o funkcję publiczną (w tym: mandat wyborczy), mogą być uznane 
za nieuzasadniające rozpowszechnienia wypowiedzi w formie blogu, a w skrajnych 
przypadkach – ewokować odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych (de person-
lig goda). Istotne znaczenie ma przy tym subiektywny odbiór wypowiedzi przez osobę 
„dotkniętą” wypowiedzią w formie blogu oraz znaczenie naruszenia jednego lub wielu 
„dóbr osobistych” w celu realizacji szans życiowych (perspektyw) danej osoby, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aspiracji dotyczących udziału w życiu publicznym.

W odniesieniu do ochrony prywatności ocena zawartości blogów upowszechnia-
nych na terytorium Szwecji (w zasięgu szwedzkich regulacji prawnych) wymaga uwzględ-
nienia dwóch okoliczności o charakterze kulturowym. Pierwszą z nich jest dominująca 
skłonność do niewnikania w cudze życie prywatne i wyraźne oddzielanie od siebie sfer 

 20 Por. O. Petersson, Svedish Government and Politics, Stockholm 1994, s. 146; B. Piotrowski, Skan-
dynawia w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju, 1975‒2014, Poznań 2015, s. 131‒132.
 21 Report from the Democratic Audit of Sweden 1999; Democracy the Swedish Way, Stockholm (SNS) 
1999, s. 148‒158.
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aktywności publicznej i życia prywatnego. Okoliczność ta powoduje, że ujawnienie 
elementów życia prywatnego stosunkowo słabo „rezonuje” w odniesieniu do szans na 
uzyskanie sukcesu bądź też – przeciwnie – na porażkę w życiu publicznym. Ogranicza 
to pokusy sięgania po okoliczności życia prywatnego dla prowadzenia ‒ także w Inter-
necie – negatywnej kampanii wyborczej. Potencjalne korzyści z ujawnienia okoliczności 
życia prywatnego i upowszechnienia ich przez blogowanie pozostają – z reguły – mniej-
sze niż straty poniesione na skutek naruszenia zasady autonomii życia prywatnego 
(zgodnej z regułą „my home – my castle”).

Drugą z okoliczności jest zjawisko mniejszej wstrzemięźliwości w obszarze ujaw-
niania wydarzeń odnoszących się do sfery osobistej (zasada „okien bez zasłon”). Wyda-
rzenia te (jak preferencje seksualne, przyjaźń lub rozstanie, rozwód, utrata dziecka) nie 
stanowią środowiskowego tabu, co generuje zawężenie sfery traktowanej jako „absolut-
nie prywatna”. Również ta okoliczność ogranicza możliwość efektywnego naruszenia 
– np. w formie blogu – prywatności osób trzecich z nadzieją na uzyskanie profitów 
w kampanii wyborczej. W rezultacie czyni to kwestię blogowania wyborczego znacznie 
mniej istotną, zarówno w kategoriach realnych (wpływu na przebieg wyborów), jak 
i w kategoriach potrzeby uszczegółowienia „dyscyplinujących” blogowanie regulacji 
prawnych.

Dodatkową okolicznością natury prawnej jest ‒ w przypadku Szwecji – obowią-
zywanie unormowania zawartego w § 5 Aktu o wolności wypowiedzi. Zgodnie z tym 
unormowaniem „każdy, komu przyznano kompetencję do orzekania w sprawach o nad-
użycie wolności wypowiedzi lub w innych sprawach przestrzegania (…) Aktu, winien 
uwzględnić, iż wolność wypowiedzi stanowi podstawę wolnego społeczeństwa. Powinien 
on zawsze brać pod uwagę bardziej cel niż formę prezentacji wypowiedzi. W razie wąt-
pliwości powinien raczej zwolnic od odpowiedzialności niż ją zastosować”.

3. Uwagi końcowe

Jakkolwiek skala posługiwania się w kampanii wyborczej blogiem jako formą 
wyrażenia i rozpowszechnienia istotnego wyborczo (bo uzewnętrzniającego preferencje) 
poglądu wykazuje zróżnicowanie; nie sposób nie docenić funkcjonalności oraz dostęp-
ności tej postaci uczestnictwa wyborców-internautów w kampaniach wyborczych.

Wyborem ustawodawcy jest pozostanie przy generalnej regulacji gwarancyjnej 
(jak w szwedzkim Akcie o formie rządu i posiadającym rangę konstytucyjną Akcie 
o wolności wypowiedzi22) bądź też sięganie po regulacje bardziej wyspecjalizowane (jak 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Dość zbieżna jest natomiast zasada odpowiedzial-
ności blogującego internauty za treść wypowiedzi naruszających dobra osobiste lub 

 22 Akt o wolności wypowiedzi (dotyczący wypowiedzi innej niż upowszechniane na piśmie) został 
wydany 14 listopada 1991 r. (SFS 1991:1469) i był kilka razy nowelizowany. Por. Lag om ändring i yttran-
defrihetsgrundlagen [ustawa 1998:1439, [w:] Sveriges grundlagar, jw., s. 161‒175].
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prywatność. Konieczne staje się ustalenie autorstwa wypowiedzi23, uznanie za niesłużą-
cą celom publicznym, oparcie na chęci poniżenia lub zniesławienia, skierowanie (co jest 
cechą blogu) do osób trzecich. W przypadku dopuszczenia do „uzupełnienia” blogu 
o wypowiedzi innych internautów o treści poniżające lub zniesławiające uczestników 
kampanii wyborczej istotne znaczenie ma świadomość zaistnienia tego typu uzupełnień, 
ich „tolerowanie” przez autora blogu i brak podjęcia działań przeciwdziałających uzu-
pełnieniu blogu o treści sprzeczne z ochroną dóbr osobistych lub naruszające prywatność.

 23 Kwestia ta wymaga osobnego rozważenia w kontekście gwarantowanego w Akcie Wolności Wypo-
wiedzi z 1991 r. „prawa do anonimowości” (rätt till anonymitet). Por. rozdz. 2 § 3-4 Aktu o Wolności Wy-
powiedzi (SFS 1991:1469; SFS 1998:1439). Sveriges grundlagar och riksdagsordningen, Stockholm 1999, 
s. 164‒165 oraz Mass-media 83/84. Handbok fӧr journalister, Stockholm 1984, s. 358‒359.
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Procedura zmiany konstytucji republiki Federacji 
Rosyjskiej na przykładzie Republiki Sacha 

(Jakucja) 

Wprowadzenie
Ustawy zasadnicze podmiotów Federacji Rosyjskiej podlegają zmianie w proce-

durze, która jest regulowana zarówno przez ustawodawstwo federalne, jak i ustawodaw-
stwo każdego z podmiotów. Proces zmiany ustawy zasadniczej obejmuje nie tylko samą 
procedurę ujętą w aktach prawnych, ale także pozostającą poza nią przedparlamentarną 
fazę przygotowania projektu zmian – i w ogóle proces rodzenia się idei potrzebny do 
dokonania tych czy innych zmian, czyli fazę, która z natury nie jest ujęta w przepisach 
prawa, a odgrywa ważną rolę w procesie zmian ustrojowych. Modelowo przyjmuje się, 
że proces ten powinien przebiegać przy możliwie szerokim konsensusie politycznym, 
w praktyce jednak wydaje się to niemożliwe i trudno podać przykłady takich ustaw 
zasadniczych. W literaturze wskazuje się, że na proces zmian konstytucyjnych wpływa-
ją różne czynniki, takie jak np. tradycje ustrojowe, zmiany w sytuacji międzynarodowej1, 
struktura etniczna i religijna państwa czy też stopień konsolidacji istniejącego ustroju2. 
Można także uznać, że ze względu na znaczenie ustawy zasadniczej w wymiarze nor-
matywnym, proces ten winien być możliwie dokładnie uregulowany3.

Przedmiotem pracy jest przedstawienie procedury dokonywania zmian w Kon-
stytucji Republiki Sacha (Jakucja). Podstawowymi aktami prawnymi w tym względzie 
są Konstytucja Republiki Sacha4 oraz ustawa konstytucyjna z 15 czerwca 2002 r. 15-з 
nr 361-II „O trybie przyjęcia ustawy konstytucyjnej «O wniesieniu zmian i dopełnień do 
Konstytucji (Ustawy Zasadniczej) Republiki Sacha (Jakucja)»”5, która określa odrębny 

 1 Przykładowo sytuacja międzynarodowa może wpływać na potrzebę dokonania w państwie konsoli-
dacji władzy wobec zewnętrznych zagrożeń. Proces taki następował w okresie międzywojennym w Europie 
Środkowej.
 2 М. Ф. Чудаков, Конституционный процесс как элемент процесса развития государства 
и права отдельной страны, „Конституционное и муниципальное право” 2009, nr 6.
 3 А. И. Абрамова, Право законодательной инициативы: проблемы обеспечения и защиты, 
„Журнал российского права” 2006, nr 3, s. 12.
 4 Конституция (Основной Закон) Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 1992 года,	 http://
iltumen.ru/content/konstitutsiya-osnovnoi-zakon-respubliki-sakha-yakutiya [dostęp 20.01.2018], tłum. na 
j. polski [w:] A. Pogłódek, K. Nowak, Konstytucja Republiki Sacha (Jakucja), Warszawa 2015.
 5 Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 15.06.2002 15-з № 361-II „О порядке 
принятия Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений 

http://iltumen.ru/content/konstitutsiya-osnovnoi-zakon-respubliki-sakha-yakutiya
http://iltumen.ru/content/konstitutsiya-osnovnoi-zakon-respubliki-sakha-yakutiya
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tryb składania wniosków o zmianach i uzupełnieniach Konstytucji Republiki Sacha 
i przyjęcia decyzji o wniesieniu do niej zmian i dopełnień. Oprócz tego znaczenie dla 
procedury zmiany Konstytucji ma Regulamin Zgromadzenia Państwowego (Il Tumen)6 
oraz akty prawne regulujące status Sądu Konstytucyjnego7.

* * * * *

1. Pojęcie ustawy zasadniczej podmiotu Federacji Rosyjskiej

Ustawa zasadnicza (konstytucja8, statut) podmiotu Federacji Rosyjskiej stanowi 
akt ustrojodawczy, który wraz z Konstytucją Federacji Rosyjskiej określa status pod-
miotu oraz jego ustrój. Jako akty ustrojodawcze są to akty o mieszanym prawno-politycznym 
charakterze9, które ze względu na oparcie ustroju podmiotów na zasadzie suwerenności 
ludu stanowią wyraz woli mieszkańców podmiotu w podstawowych kwestiach ustrojo-
wych z wzięciem pod uwagę ograniczeń wynikających z potrzeby uwzględnienia w tych 
aktach zgodności z podstawami ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej oraz czę-
ściowej reglamentacji ustroju podmiotów w prawodawstwie federalnym10. Niekiedy 
zmiany konstytucji republik wynikają ze zmian wprowadzonych przez ustawodawstwo 
federalne11. Ustawy zasadnicze podmiotów są więc aktami przesądzającymi na poziomie 
regionalnym o statusie podmiotów, stanowią podstawę ich systemu prawnego.

в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)»”, http://docs.cntd.ru/document/423845507 
[dostęp 20.01.2018].
 6 Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 17 апреля 2008 
года, http://iltumen.ru/content/reglament-gosudarstvennogo-sobraniya-il-tumen-respubliki-sakha-yakutiya 
[dostęp 20.01.2018].
 7 Zob. np. Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 года „О Конститу-
ционном суде Республики Саха (Якутия)”, http://docs.cntd.ru/document/424065228 [dostęp 20.01.2018].
 8 Wyjątek stanowi Republika Kałmucji, której akt ustrojodawczy nosi nazwę Statut Stepowy.
 9 Na taką dwoistą naturę konstytucji wskazuje np. I. A. Krawiec, pisząc, że „konstytucja posiada mie-
szany polityczno-prawny charakter, podobnie jak w znacznym stopniu całe prawo konstytucyjne. Powstające 
na podstawie jej norm stosunki konstytucyjne także mogą być scharakteryzowane jako posiadające dwoisty 
charakter: polityczny i prawny jednocześnie”. I dalej: „niemniej należy rozróżnić konstytucję jako akt prawny 
z typowymi dla niej funkcjami w sferze prawnej i konstytucję jako dokument polityczny, mający określoną 
treść społeczno-polityczną, wywierający bezpośredni lub pośredni wpływ na cały system polityczny kraju” 
(И. А. Кравец, Сущность конституций и конституционный процесс (динамика социально-политиче-
ского содержания российских конституций), „Правоведение” 2002, nr 2, s. 43–57).
 10 Я. А. Зорина, Конституция (устав) субъекта Российской Федерации как источник консти-
туционного права, Белгород 2008.
 11 Przykładowo ustawa federalna z 28 grudnia 2010 r. nr 406-UF „O wniesieniu zmian do artykułu 18 
ustawy federalnej «O wspólnych zasadach organizacji organów ustawodawczych (przedstawicielskich) 
i wykonawczych władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej»”, zgodnie z którą głowy republik 
nie mogą nazywać się „Prezydentami”. W uzasadnieniu do projektu ustawy jako alternatywę dla określenia 
„Prezydent” proponowano na przykład: „Głowa”, „Kierownik”, „Przewodniczący Rządu” i inne. Konstytu-
cje republikańskie miały być dostosowane do zgodności z tym przepisem do 1 stycznia 2015 r. Później okres 
ten został przedłużony.

http://docs.cntd.ru/document/423845507
http://iltumen.ru/content/reglament-gosudarstvennogo-sobraniya-il-tumen-respubliki-sakha-yakutiya
http://docs.cntd.ru/document/424065228
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Ustawy zasadnicze podmiotów Federacji Rosyjskiej posiadają cechy i funkcje ty-
powego aktu ustrojodawczego12. Ich istota jako aktów ustrojodawczych przyjmuje, że 
podmioty Federacji są uprawnione do samodzielnego wyboru swojego ustroju w granicach 
zakreślonych przez prawo federalne13. Ze względu na to, że mowa o ustawach zasadniczych 
podmiotów Federacji, są one wtórne wobec Konstytucji Federacji Rosyjskiej, a swoboda 
wyboru regionalnych ustrojodawców jest ograniczona podstawami ustroju konstytucyj-
nego oraz rozgraniczeniem uprawnień między Federacją a jej częściami składowymi. Stąd 
stwierdza się, że regionalne akty ustrojodawcze nie mogą zmienić reżimu politycznego 
czy wartości, na których zostanie zbudowany system ustrojowy podmiotu. Przesądzone 
zostało to bowiem przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej14. Normatywizm przesądza, że 
ustawa zasadnicza stanowi akt prawny, nie zaś tylko dokument będący deklaracją poli-
tyczną. Postanowienia zawarte w ustawie zasadniczej mają znaczenie normatywne. Usta-
wy zasadnicze podmiotów FR są aktami o najwyższej mocy prawnej w systemie aktów 
prawnych danego podmiotu oraz obowiązują bezpośrednio. Każda ustawa zasadnicza ma 
także wymiar programowy poprzez zawarcie w niej celów polityki państwa czy postano-
wień programowych. Legitymizacja ustawy zasadniczej wynika z przyjęcia jej przez 
uprawniony podmiot (parlament, zgromadzenie ustrojodawcze lub poprzez referendum)15. 
Realność konstytucji jest kategorią ocenną. Wyraża się ona w zgodności między obowią-
zującym aktem ustrojodawczym a praktyką ustrojową16. Następnym przymiotem regio-
nalnych ustaw zasadniczych jest ich stabilność. Jak zauważa się w literaturze, „stabilność” 
oznacza okres obowiązywania aktu ustrojodawczego bez wniesienia do niego istotnych 
zmian (rewizji)17. Potrzeba stabilności ustawy zasadniczej wynika z tego, że stanowi ona 
jądro systemu prawnego państwa. Stabilność konstytucji uwarunkowana jest trwaniem 
ustroju politycznego, którego stanowi ona normatywny wyraz. Tylko w takim przypadku 
konstytucja rzeczywiście określa „zasady gry wszystkich uczestników procesu politycz-
nego”18. Ze względu na to, że formacje ustrojowe mają stosunkowo długi okres istnienia, 

 12 Н. А. Михалева, Конституции и уставы субъектов Российской Федерации (сравнитель-
но-правовое исследование), Москва 2010, s. 34.
 13 Я. А. Франчук, Конституция (устав) субъекта Российской Федерации как источник консти-
туционного права, „Конституционное и муниципальное право” 2007, nr 6.
 14 Zob. В. А. Кряжков (red.), Конституционное право субъектов Российской Федерации, Москва 
2002, s. 192.
 15 Zob. А. А. Жученко, Порядок изменения конституций и уставов субъектов Федерации и Кон-
ституции России, „Конституционное и муниципальное право” 1999, nr 1, s. 10–12; Н. А. Михалева, 
Порядок принятия, пересмотра и внесения поправок в региональные конституции и уставы, „Le-
xRussica: Научные труды МГЮА” 2008, nr 3, s. 587–596; Г. Б. Романовский, Изменение устава (кон-
ституции) субъекта Российской Федерации: сравнительно-правовой аспект, „Государственная 
власть и местное самоуправление” 2006, nr 9.
 16 Ж. П. Жакке, Конституционное право и политические институты. 4-е изд., Москва 2002, 
s. 103, 104; А. С. Гондаренко, Конституционно-правовой механизм обеспечения реальности консти-
туционных принципов правосудия в Российской Федерации, Ставрополь 2007, passim; Н. А. Михале-
ва, Конституции и уставы субъектов Российской Федерации (сравнительно-правовое исследова-
ние), Москва 2010, passim
 17 Е. С. Аничкин, Преобразование» Конституции Российской Федерации и развитие конститу-
ционного законодательства в конце ХХ — начале ХХI вв, Тюмень 2010, s. 43.
 18 А. Н. Медушевский, Теория конституционных циклов, Москва 2005, s. 7.
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zmiany w obszarze ustrojowym zachodzą wolniej niż w innych sferach regulacji prawnej19. 
Stabilność ustawy zasadniczej jest więc pochodną różnego rodzaju czynników politycznych 
i prawnych, które zbiorczo określa się „gwarancjami konstytucji”. W ujęciu prawnym 
stabilność ustawy zasadniczej jest zapewniana poprzez szczególny tryb jej przyjęcia, 
a także zmiany tego aktu. Podkreślić przy tym należy, że stabilność jest tu uwarunkowa-
na nie tyle prawnie, ile politycznie. Podobnie można stwierdzić, że stabilność tekstowego 
wymiaru ustawy zasadniczej jest powiązana z poziomem ogólności postanowień aktu 
ustrojodawczego. W przypadku bowiem znacznej szczegółowości zachodzi konieczność 
wnoszenia zmian do ustawy zasadniczej lub też stanie się ona „zawadą” w procesie roz-
woju ustroju państwa. Stabilność konstytucji nie oznacza, że nie potrzebuje ona żadnych 
zmian czy uzupełnień. Te jednak, jak się wskazuje, są uzasadnione tylko, gdy zmiana 
stosunków społecznych jest istotna, a praktyka ustrojowa ujawniła potrzebę rozszerzenia 
obszaru regulacji ustawy zasadniczej. W przypadku podmiotów Federacji Rosyjskiej 
potrzeba takich zmian może wynikać ze zmian przeprowadzanych na poziomie Federacji. 
Kolejnym przymiotem ustaw zasadniczych podmiotów FR jest więc zmienność. Zmiany 
ustrojowe powinny jednak pozwalać na zachowanie tego, co cenne, z poprzedniego do-
robku ustrojowego. Jednocześnie paradoksalnie zmienność ustawy zasadniczej pełni 
funkcję stabilizującą w systemie politycznym, pozwalając na przeprowadzanie zmian na 
drodze prawnej, a nie tylko rewolucyjnej.

Podkreśla się, że w praktyce między aktami ustrojodawczymi republik i innych 
podmiotów (np. obwody, kraje) nie ma znaczących różnic w statusie prawnym20. Tym 
niemniej można zauważyć takie różnice w ujęciu zawartej w nich materii. Obowiązujące 
statuty są bardziej „zestandaryzowane”, w wielu przypadkach brak w nich np. części 
poświęconej prawom i wolnościom człowieka i obywatela. Odmiennie akty ustrojodawcze 
republik – zawsze zawierają one tego typu rozdział, w konstytucjach republik także 
o wiele częściej przewiduje się powołanie regionalnego organu kontroli konstytucyjności 
prawa (sąd konstytucyjny), podczas gdy w przypadku innych podmiotów jest to wyjątek. 
Jednak wszystkie te ustawy zasadnicze posiadają najwyższą moc prawną w systemie 
prawa danego podmiotu. Jednocześnie nie mają pierwszeństwa wobec Konstytucji FR 
i ustaw federalnych. W tym ostatnim przypadku jest jeden wyjątek, tj. wydanie aktu 
ustawy federalnej w obszarze wyłącznych kompetencji podmiotu – wówczas pierwszeństwo 
ma ustawa zasadnicza podmiotu21. W przypadku ustaw i innych aktów prawnych pod-
miotu jego ustawa zasadnicza ma wobec nich pierwszeństwo i jest stosowana bezpośred-

 19 В. О. Лучин, Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации, Москва 2002, s. 46, 
47. Jednakże każda formacja ustrojowa ma kilka stadiów: tworzenia, trwania oraz schyłku. W tym ostatnim 
można oczekiwać, że pojawią się projekty zmiany ustawy zasadniczej. Możliwa jest jednak inna sytuacja: 
ustawa zasadnicza pozostanie niezmienioną na papierze, a rzeczywistość ustrojowa podąży swoją drogą 
rozwoju, której podstawy będą w aktach rangi podkonstytucyjnej (С. А. Авакьян, Конституция России: 
природа, эволюция, современность, 2-е изд, Москва 2000, s. 30.). Inaczej ujmując – dojdzie do zmiany 
ustawy zasadniczej przez akty niższego rzędu, bez jej formalnej zmiany.
 20 Zob. В. М. Манохин, Правотворческая деятельность в субъектах Российской Федерации: 
Вопросы методики, Саратов 2000, s. 67.
 21 А. С. Пиголкин (red.), Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации, Мо-
сква 1998, s. 20.
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nio. Obowiązywanie tych aktów jest ograniczone do obszaru danego podmiotu Federacji. 
Oprócz tego uprawnienie do ich przyjęcia wynika z Konstytucji FR z 1993 r. oraz jest 
częściowo regulowane na poziomie federalnym, co przesądza, że władza ustrojodawcza 
na poziomie podmiotów po pierwsze posiada charakter pochodny, a po drugie jest ogra-
niczona22.

Przedmiot regulacji tych aktów jest mimo znaczących podobieństw różny. Różni-
ce są szczególnie widoczne w przypadku republik Federacji Rosyjskiej. Struktura aktów 
zarówno w republikach, jak i w innych podmiotach jest podobna i obejmuje preambułę 
oraz rozdziały poświęcone: podstawom ustroju; prawom, wolnościom i obowiązkom 
człowieka i obywatela; statusowi prawnemu podmiotu; władzy ustawodawczej; władzy 
wykonawczej; samorządowi terytorialnemu; sądowi konstytucyjnemu (statutowemu), 
symbolom podmiotu i jego stolicy (centrum administracyjnemu); trybowi zmiany tego 
aktu. W wielu z regionalnych ustaw zasadniczych obecne są także rozdziały (działy) 
poświęcone systemowi sądowniczemu i prokuraturze danego podmiotu.

2. Zmiana ustawy zasadniczej podmiotu Federacji Rosyjskiej 
w prawie federalnym

Sposób przyjęcia konstytucji nie jest jedynie zagadnieniem technicznym – to 
kwestia polityczna, jako że znacząco określa charakter ustawy zasadniczej. Akty ustro-
jodawcze podmiotów Federacji Rosyjskiej należy zaliczyć do „sztywnych” ustaw zasad-
niczych. Wynika to zarówno z analizy postanowień tych aktów dotyczących ich zmiany, 
jak też z ustawodawstwa federalnego. Sama Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 1993 r.23 
nie odnosi się do trybu przyjęcia ustaw zasadniczych podmiotów. Takie częściowe ure-
gulowanie znajduje się jednak w ustawie federalnej z 6 października 1999 r. nr 184-UF 
„O wspólnych zasadach…”. W art. 7 wymienionej ustawy federalnej przewidziano, że 
ustawa zasadnicza jest przyjmowana lub poprawki do niej są wprowadzane przez organ 
ustawodawczy (przedstawicielski) podmiotu większością dwóch trzecich głosów liczby 
deputowanych regionalnego parlamentu przewidzianej w akcie ustrojodawczym. Zmia-
ny takie mogą być także przeprowadzane wyżej wymienioną większością przez specjal-
nie wybrane do tego zgromadzenie konstytucyjne. W literaturze można znaleźć pogląd, 
że ustawa zasadnicza powinna być przyjmowana przez zgromadzenie ustrojodawcze 
wybrane w powszechnych i bezpośrednich wyborach jedynie dla przygotowania i przy-
jęcia nowej konstytucji24. Podobnie takiemu organowi należałoby powierzyć wnoszenie 
zmian do ustawy zasadniczej w przypadku, gdy mają one charakter zasadniczej rewizji 
jej postanowień. Później zaś tak przyjęty tekst winien być wniesiony pod referendum. 
Wskazuje się także, że tworzenie zgromadzenia ustrojodawczego w innym trybie niż 
powszechne i bezpośrednie wybory, stanowiłoby naruszenie demokratycznej istoty 

 22 Конституционное право субъектов…, s. 213, 214.
 23 http://www.constitution.ru/ [dostęp 20.01.2018].
 24 С. Б. Сафина, Принятие конституций республик в составе Российской Федерации: политико-
правовой аспект, „Власть” 2011, nr 5, s. 137.

http://www.constitution.ru/
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współczesnego ustroju podmiotów Federacji Rosyjskiej. Bowiem „przyjąć nową Konsty-
tucję może albo sam lud w referendum, albo swobodnie wybrani przez niego delegaci, 
którzy tym samym są bezpośrednio upoważnieni do tego przez naród”25. Idea powierze-
nia prac ustrojowych konstytuancie jest wyrazem odróżniania organu ustawodawczego 
od organu ustrojodawczego i władzy ustawodawczej od ustrojodawczej, z których ta druga 
nie funkcjonuje stale26. Jednakże obecnie instytucja zgromadzenia konstytucyjnego wy-
stępuje jedynie w porządku ustrojowym Dagestanu. W tym też przepisie przewidziana 
jest – jedynie w przypadku republik – możliwość dokonywania zmian ustrojowych w re-
ferendum. Jednakże w praktyce ustrojowej podmiotów Federacji Rosyjskiej najbardziej 
rozpowszechniony jest tryb parlamentarny27.

Oprócz tego w ustawie federalnej określono krąg podmiotów posiadających prawo 
inicjatywy ustawodawczej w regionalnym parlamencie. Ujęte zostało ono jako katalog 
otwarty, tj. wyraźnie dopuszczono przyznanie tego prawa innym podmiotom. W związku 
z tym, że nie uregulowano odrębnie katalogu podmiotów posiadających prawo inicjatywy 
ustrojodawczej, pojawia się pytanie, czy w regionach może być ono zawężone. W tym 
przypadku należy się opowiedzieć za poglądem, że regionalny ustrojodawca może zawęzić 
grupę podmiotów posiadających takie prawo w porównaniu do grupy posiadającej prawo 
inicjatywy ustawodawczej28. Niemożliwe byłoby jednak przykładowo pozbawienie prawa 
inicjatywy ustrojodawczej najwyższej osoby urzędowej (kierownika najwyższego organu 
wykonawczego), bowiem w niektórych przypadkach podmioty inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie wniesienia zmian do konstytucji i tryb rozpatrzenia takiej ustawy przewidział 
sam ustawodawca federalny w ustawie nr 184-ФЗ. Na przykład, projekt ustawy podmiotu 
Federacji o wniesieniu zmian do konstytucji (statutu) podmiotu Federacji w związku z do-
stosowaniem ustanowionej liczby deputowanych do zgodności z liczbą obywateli zareje-
strowanych na terytorium podmiotu Federacji wnosi do organu ustawodawczego (przed-
stawicielskiego) najwyższa osoba urzędowa (kierownik najwyższego organu 
wykonawczego) podmiotu Federacji nie później niż w ciągu pięciu dni po stwierdzeniu 
faktu zwiększenia lub zmniejszenia liczby wyborców. Taka ustawa musi wejść w życie nie 
później niż osiemnaście miesięcy po stwierdzeniu faktu zmiany liczebności wyborców.

3. Tryb zmiany konstytucji w Republice Sacha (Jakucja)

W Konstytucji Republiki Sacha29 zagadnieniu zmiany konstytucji poświęcony 
został dział 11 „Przyjęcie Konstytucji Republiki Sacha (Jakucja) i tryb jej zmiany”. 

 25 В. А. Кикоть, Б. А. Страшун, О статусе Конституционного Собрания, „Журнал российского 
права” 1998, nr 12, s. 9.
 26 Н. Коллаков, Разделение властей в современном Российском государстве, „Конституционное 
и муниципальное право” 2001, nr 2, s. 26.
 27 С. Б. Сафина, op. cit., s. 137.
 28 Н. А. Михалева, Конституции и уставы субъектов Российской Федерации (сравнительно-
правовое исследование), Москва 2010.
 29 Należy zwrócić uwagę, że za integralną część Konstytucji Sachy uznawana jest Umowa o rozgrani-
czeniu przedmiotów właściwości i pełnomocnictw między organami władzy państwowej Federacji 
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Ustrojodawca przewidział w art. 123, że Konstytucja Republiki Sacha przyjmowana jest 
przez Zgromadzenie Państwowe większością dwóch trzecich głosów, liczoną w odnie-
sieniu do ustanowionej liczby deputowanych ludowych Republiki Sacha. Przewidziano 
także, że ustawę o trybie wejścia w życie Konstytucji Republiki Sacha przyjmuje Zgro-
madzenie Państwowe większością głosów, liczoną w odniesieniu do ustanowionej liczby 
deputowanych ludowych Republiki Sacha. Szczegółowe uregulowanie trybu przyjęcia 
nowej Konstytucji zostało uznane za materię podlegającą regulacji w ustawie konstytu-
cyjnej30. Odrębnie w Konstytucji Jakucji uregulowano wprowadzanie zmian do obowią-
zującej Konstytucji. Nie oznacza to jednak, przynajmniej na gruncie ustawy zasadniczej, 
zróżnicowania wymogów dla tych dwóch sytuacji. Bowiem zmiany do obowiązującej 
Konstytucji są przyjmowane w drodze uchwalenia przez Zgromadzenie Państwowe 
większością dwóch trzecich głosów ustanowionej liczby deputowanych ludowych Repu-
bliki Sacha stosownej ustawy konstytucyjnej31. Także w tym przypadku określenie 
szczegółowego trybu przyjęcia zmian do Konstytucji oraz trybu ich wejścia w życie 
zostało przekazane do uregulowania w ustawie konstytucyjnej32.

Na podstawie delegacji konstytucyjnej przyjęta została ustawa konstytucyjna 
z 15 czerwca 2002 r. 15-з nr 361-II „O trybie przyjęcia ustawy konstytucyjnej Republiki 
Sacha (Jakucja) «O wniesieniu zmian i dopełnień do Konstytucji (Ustawy Zasadniczej) 
Republiki Sacha (Jakucja)»”33. Określa ona zgodnie z delegacją konstytucyjną tryb wy-
stąpienia z inicjatywą zmiany Konstytucji Republiki Sacha oraz procedurę uchwalania 
takich zmian. Jednocześnie wskazano, że zmiany te powinny mieć na celu konstytucjo-
nalizację zasadniczych zmian w życiu społecznym oraz doświadczeń praktyki ustrojowej 
w celu „ochrony interesów republiki”. Ustawodawca podkreślił także, że zmiana w Kon-
stytucji może oznaczać zarówno uzupełnienie istniejącej regulacji konstytucyjnej, zmia-
nę treści istniejących przepisów, jak też wykreślenie niektórych z nich34. Zgodnie z usta-
wą konstytucyjną zmiany w Konstytucji przyjmują postać ustawy konstytucyjnej 
„O wniesieniu zmian i dopełnień do Konstytucji (Ustawy Zasadniczej) Republiki Sacha 
(Jakucja)”35.

W Republice Sacha zawężono krąg podmiotów, jak określa to ustawodawca, „pra-
wa konstytucyjnej inicjatywy ustawodawczej” w stosunku do podmiotów inicjatywy 
ustawodawczej. Prawo inicjowania zmian w Konstytucji przyznano: Głowie Republiki, 
deputowanym Zgromadzenia Państwowego i Sądowi Konstytucyjnemu36. Oprócz tego 
w art. 3 wymienionej ustawy konstytucyjnej przewidziano, że Rząd, republikańskie 

Rosyjskiej i organami władzy państwowej Republiki Sacha (art. 127 Konstytucji). Ta jednak nie może być 
przez Jakucję samodzielnie zrewidowana.
 30 Art. 123 Konstytucji Jakucji.
 31 Art. 124 Konstytucji Jakucji.
 32 Art. 126 Konstytucji Jakucji.
 33 Конституционный закон Республики Саха (Якутия) от 15.06.2002 „О порядке принятия 
Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)»” (dalej: ustawa konstytucyjna z 2002 r.).
 34 Art. 1 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
 35 Art. 2 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
 36 Art. 125 Konstytucji Jakucji.
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organy regionalnych oddziałów partii politycznych i zrzeszeń społecznych, a także or-
gany przedstawicielskie samorządu lokalnego w sprawach ich właściwości mogą przed-
stawiać wymienionym podmiotom prawa inicjatywy ustrojodawczej swoje wnioski 
dotyczące zmian w Konstytucji Jakucji37.

Projekt zmian konstytucyjnych jest wnoszony do Zgromadzenia Państwowego 
w postaci projektu ustawy konstytucyjnej, która musi zawierać: a) tekst nowej redakcji 
artykułu (ustępu lub punktu artykułu); b) tekst artykułu (ustępu lub punktu artykułu), 
który proponuje się usunąć; c) uzasadnienie projektu zmian z przedstawieniem potrzeby 
wniesienia proponowanych zmian lub uzupełnień. Jeśli treść zmian i dopełnień wymaga 
zmian w innych rozdziałach i artykułach Konstytucji Jakucji, to inicjatywa konstytucyj-
na musi zawierać także nową redakcję tych artykułów lub poszczególnych postanowień 
oraz uzasadnienie niezbędności zmian albo uzupełnień wynikających z ich wewnętrz-
nego związku. W przypadku gdy wnoszony projekt nie spełnia tych wymogów, jest on 
zwracany inicjatorowi na podstawie decyzji Komisji Konstytucyjnej Republiki Sacha38. 
Wniesiony projekt zmian konstytucyjnych jest obowiązkowo publikowany w środkach 
masowego przekazu. Uchwalenie zmian konstytucyjnych przez Zgromadzenie Państwo-
we musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi39, które przeprowadzane są na 
etapie prac nad projektem w Komisji Konstytucyjnej.

Przedstawiony projekt zmian ustrojowych w terminie miesiąca od dnia jego wnie-
sienia jest przekazywany Komisji Konstytucyjnej. Organ ten jest powoływany przez 
Głowę Republiki na wniosek Zgromadzenia Państwowego, przedstawicielskich republi-
kańskich organów władzy państwowej lub regionalnych oddziałów partii politycznych. 
Przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej jest Głowa Republiki. Oprócz niego w skład 
komisji wchodzi 15 osób powołanych przez Głowę Republiki spośród deputowanych 
Zgromadzenia Państwowego z zachowaniem parytetu reprezentacji sił politycznych. 
Komisja Konstytucyjna w swojej działalności kieruje się Statutem, zatwierdzonym przez 
Zgromadzenie Państwowe. Zadaniami Komisji Konstytucyjnej są: a) rozpatrywanie 
wniesionych w przewidzianym przez prawo trybie projektów zmian konstytucyjnych; 
b) przygotowanie projektów ustaw konstytucyjnych lub projektu tekstu nowej redakcji 
Konstytucji na podstawie przedstawionych wniosków; c) wydawanie opinii o wniesionych 
projektach zmian konstytucyjnych; d) analiza zmian w obszarze prawa konstytucyjnego 
na poziomie Federacji i podmiotów Federacji; e) przygotowanie koncepcji udoskonalenia 
Konstytucji i ustawodawstwa konstytucyjnego Jakucji; f) organizowanie ekspertyz 
prawnych dotyczących zmian w Konstytucji; g) zapewnianie uzgodnienia proponowanych 
zmian w Konstytucji z federalnymi organami władzy państwowej; h) przeprowadzanie 

 37 Art. 3 ustawy konstytucyjnej z 2002 r. W przypadku tych podmiotów wnioski dotyczące zmian 
i uzupełnień w Konstytucji Jakucji muszą zawierać: а) koncepcję proponowanych zmian, cel i zadania 
zmian konstytucyjnych; b) prawne uzasadnienie proponowanych zmian; c) decyzje regionalnych oddziałów 
partii politycznych i organizacji społecznych o wniesieniu takiego wniosku; d) rezultaty sondaży opinii 
społecznej, decyzje organów organizacji społecznych i organów przedstawicielskich samorządu lokalnego, 
na podstawie których wnosi się wniosek o dokonanie zmian w Konstytucji (art. 8 ustawy konstytucyjnej 
z 2002 r.).
 38 Art. 7 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
 39 Art. 4 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
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konsultacji ludowych projektów zmian w Konstytucji oraz w sprawie problemów usta-
wodawstwa konstytucyjnego republiki; i) bieżące informowanie deputowanych Zgroma-
dzenia Państwowego о inicjatywach konstytucyjnych, a także zapewnianie im materia-
łów związanych z rozpatrywanymi w Komisji Konstytucyjnej problemami40.

Po przedstawieniu projektu zmian konstytucyjnych Komisja Konstytucyjna zgod-
nie ze Statutem Komisji Konstytucyjnej41 w ciągu trzech miesięcy od dnia wpłynięcia 
inicjatywy przygotowuje opinię o projekcie, który wnoszony jest do rozpatrzenia przez 
Zgromadzenie Parlamentarne. Do opinii Komisji Konstytucyjnej załącza się projekt 
postanowienia Zgromadzenia Państwowego, materiały informacyjne, analityczne i inne. 
Komisja Konstytucyjna jest także uprawniona do wniesienia do Zgromadzenia Państwo-
wego projektu alternatywnego w stosunku do przedstawionego42.

W Zgromadzeniu Państwowym projekt zmian jest rozpatrywany w trzech czyta-
niach43, przy czym zarówno tekst tego projektu, jak też inne materiały z nim związane 
(np. opinia Komisji Konstytucyjnej) są przekazywane deputowanym na co najmniej 
siedem dni przed rozpoczęciem każdego z posiedzeń. Projekt rozpatruje się z uwzględ-
nieniem poprawek44 wniesionych przez podmioty prawa inicjatywy ustawodawczej oraz 
zdań odrębnych deputowanych Zgromadzenia Państwowego, przy czym na posiedzeniu 
Zgromadzenia Państwowego omawia się tylko poprawki i zdania odrębne ujęte w tabli-
cy poprawek. Nie można wnosić poprawek do projektu na posiedzeniu parlamentu. 
Przewidziano, że każdy artykuł projektu wraz z dotyczącymi go poprawkami i zdaniami 
odrębnymi jest głosowany oddzielnie. W takim przypadku najpierw pod głosowanie 
stawia się ów artykuł w brzmieniu zawartym w projekcie, a w razie jego odrzucenia 
kolejno wniesione poprawki i zdania odrębne. Decyzje dotyczące poszczególnych po-
prawek do artykułu projektu ustawy konstytucyjnej przyjmowane są bezwzględną więk-
szością głosów konstytucyjnej liczby deputowanych Zgromadzenia Państwowego.

Decyzje odnośnie do poszczególnych artykułów projektu ustawy konstytucyjnej 
przyjmowane są większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów konstytucyjnej liczby 
deputowanych Zgromadzenia Państwowego. Później następuje głosowanie w sprawie 
przyjęcia projektu w całości. Zarówno nowa Konstytucja Jakucji, jak też zmiany w obo-
wiązującej Konstytucji są przyjmowane kwalifikowaną większością dwóch trzecich 
głosów konstytucyjnego składu Zgromadzenia Państwowego45. Projekt ustawy konsty-
tucyjnej, który nie otrzymał dwóch trzecich głosów konstytucyjnej liczby deputowanych 
ludowych Republiki Sacha, uznaje się za odrzucony. Przewidziane zostało ograniczenie 

 40 Art. 6 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
 41 Постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 
11.06.2003 ГС № 209-III „О Положении о Конституционной комиссии Республики Саха (Якутия)”, 
http://old.sakha.gov.ru/node/19605 [dostęp 20.01.2018].
 42 Art. 9 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
 43 Przy czym Zgromadzenie Państwowe większością głosów konstytucyjnej liczby deputowanych 
może podjąć postanowienie o innej liczbie czytań.
 44 Za poprawki do projektu ustawy konstytucyjnej uznaje się zmiany redakcji artykułów, dopełnienie 
projektu ustawy o konkretne artykuły, wnioski dotyczące usunięcia konkretnych słów, ustępów, punktów, 
podpunktów, akapitów lub artykułów projektu ustawy.
 45 Art. 67 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia Państwowego; art. 123 ust. 1 i art. 124 Konstytucji Jakucji.

http://old.sakha.gov.ru/node/19605
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temporalne polegające na zakazie ponownego wniesienia odrzuconego projektu zmian 
ustrojowych w ciągu roku od dnia jego odrzucenia przez parlament.

Postanowienie Zgromadzenia Państwowego o projekcie przyjmuje się większością 
głosów ustanowionej liczby deputowanych ludowych Republiki Sacha. W sytuacji wnie-
sienia poprawek do tekstu postanowienia jako pierwszy poddaje się pod głosowanie tekst 
projektu postanowienia (akapit, punkt itd.), a po jego odrzuceniu – pisemne poprawki 
w porządku wpłynięcia. Decyzja w tym przypadku podejmowana jest większością gło-
sów obecnych na posiedzeniu deputowanych Zgromadzenia Państwowego46.

Przyjęta ustawa konstytucyjna przesyłana jest w terminie pięciu dni do podpisania 
i promulgowania Głowie Republiki, która w ciągu 14 dni podpisuje ją lub odrzuca. 
W przypadku odrzucenia przez Głowę Republiki ustawy konstytucyjnej tworzy się, nie 
później niż w ciągu jednego miesiąca, komisję pojednawczą spośród przedstawicieli 
Zgromadzenia Państwowego, Głowy Republiki i Sądu Konstytucyjnego w celu przygo-
towania uzgodnionego tekstu zmian konstytucyjnych. Przy powtórnym rozpatrywaniu 
ustawy konstytucyjnej przez Zgromadzenie Państwowe omawiane są poprawki do pro-
jektu konstytucyjnego przyjęte przez komisję pojednawczą. Przyjęta w rezultacie po-
wtórnego rozpatrzenia ustawa konstytucyjna podlega podpisaniu przez Głowę Republi-
ki w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania47. Po opublikowaniu zmian konstytucyjnych 
organy władzy państwowej w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia ustawy konstytu-
cyjnej przedstawia się na rozpatrzenie przez Zgromadzenie Państwowe projekty ustaw 
o wprowadzeniu zmian do aktów ustawodawczych wymagających dostosowania do nowo 
przyjętych zmian konstytucyjnych48.

Podsumowanie
Proces zmiany ustawy zasadniczej podmiotu Federacji Rosyjskiej jest regulowany 

przez prawo federalne oraz prawo każdego z podmiotów. Należy zauważyć, że akty 
prawne nie obejmują całego procesu dokonywania zmian ustrojowych (np. opracowanie 
projektu zmian). Władza ustrojodawcza w podmiotach Federacji Rosyjskiej ma charak-
ter pochodny wobec władzy ustrojodawczej Federacji Rosyjskiej. Stąd też granice zmian 
ustrojowych w podmiotach są wyznaczane przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej 
z 1993 r. – poprzez przyjęte w niej podstawowe zasady ustrojowe, które muszą być 
uwzględnione przez każdy z podmiotów. Konstytucja FR nie odnosi się do trybu przy-
jęcia ustaw zasadniczych podmiotów, jednak w ustawodawstwie federalnym określono 
niektóre elementy procesu ustrojodawczego. Przewidziano, że ustawa zasadnicza jest 
przyjmowana lub poprawki do niej są wprowadzane przez organ ustawodawczy (przed-
stawicielski) podmiotu większością dwóch trzecich głosów liczby deputowanych regio-
nalnego parlamentu przewidzianej w akcie ustrojodawczym. Zmiany takie mogą być 
także przeprowadzane wyżej wymienioną większością przez specjalnie wybrane do tego 

 46 Art. 10 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
 47 Art. 11 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
 48 Art. 12 ustawy konstytucyjnej z 2002 r.
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zgromadzenie konstytucyjne. Oprócz tego w przypadku republik przewidziano możliwość 
dokonywania zmian ustrojowych w referendum. W prawie federalnym określono także 
podmioty, które muszą mieć prawo inicjowania zmian konstytucyjnych. Wymogi te 
przesądzają poziom „sztywności” lub „elastyczności” danej konstytucji, tj. trudność jej 
zmiany. Konstytucję Republiki Sacha można zaliczyć – podobnie jak ustawy zasadnicze 
innych podmiotów – do konstytucji sztywnej. Proces jej zmiany jest uregulowany w Kon-
stytucji Republiki Sacha z 4 kwietnia 1992 r. oraz w ustawie konstytucyjnej z 15 czerw-
ca 2002 r. „O trybie przyjęcia ustawy konstytucyjnej Republiki Sacha (Jakucja) «O wnie-
sieniu zmian i dopełnień do Konstytucji (Ustawy Zasadniczej) Republiki Sacha (Jakucja)»”. 
Obowiązujące uregulowanie odróżnia uchwalenie nowej Konstytucji od wprowadzenia 
zmian do obowiązującej ustawy zasadniczej. Jednakże w Konstytucji nie przewidziano 
różnic między nimi, nie wskazuje ich także obowiązujące ustawodawstwo. Stąd też w obu 
tych przypadkach proces dokonywania formalnej zmiany ustrojodawczej przebiega tak 
samo. Od 1992 r. Konstytucja Republiki Sacha była zmieniana osiemnaście razy, przy 
czym większość, bo szesnaście zmian, przeprowadzono po 2000 r., co można wiązać 
z rozpoczętym wówczas przez Władimira Putina procesem recentralizacji Federacji 
Rosyjskiej.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wybór spikera brytyjskiej Izby Gmin w świetle 
prawa, zwyczajów i praktyki parlamentarnej 

1. Geneza instytucji spikera Izby Gmin sięga początków Parlamentu Angielskiego. 
Pierwsze wzmianki o tym urzędzie pochodzą z 1258 r., kiedy Peter de Montfort prze-
wodniczył parlamentowi zwołanemu w Oksfordzie. Początkowo nie stosowano nazwy 
spiker w stosunku do przewodniczącego Izby Gmin, określano go mianem parlour lub 
prolocutor. Dopiero od 1376 r., zaczęto używać nazwy „speaker”. Formalnie pierwszym 
spikerem Izby Gmin był sir Thomas Hungerford1. Status ustrojowy tego urzędu ewoluuje 
nieprzerwanie od 1377 r.2 Początkowo do podstawowych obowiązków spikera należało, 
obok przewodniczenia obradom, pośredniczenie w kontaktach parlamentu z monarchą3. 
Niejednokrotnie wykonywanie niewdzięcznej funkcji „posłańca złej wiadomości”, gdy 
spikerzy zobowiązani byli przekazywać monarsze niekorzystne dla niego decyzje Izby 
Gmin, kończyło się dla nich utratą życia. W późniejszym okresie (wiek XVI-XVII) 
spiker postrzegany był raczej jako rzecznik interesów Korony w parlamencie. Dopiero 
w poł. XVII wieku zaczyna krystalizować się zasada, że spiker jest przede wszystkim 
przewodniczącym Izby i jej interesy reprezentuje. Na przestrzeni trzech kolejnych wieków 

 1 Speakers of the House of Commons, House of Commons Library Standard Note, SN/PC/04637, s. 2; 
J. S. Roskell, Parliament and Politics in Late Medieval England, Vol. II, London 1981, s. 15 i n.; J. S. Ros-
kell, The Medieval Speakers, „Parliamentary Affairs” 1950, s. 451-460; A. Curry, Speakers at War in the 
Late 14th and 15th Centuries, [w:] P. Steward (red.), Speakers and the Speakership: Presiding Officers and 
the Management of Business from the Middle Ages to the Twenty-first Century, Parliamentary Yearbook 
Trust 2010, s. 8 i n.
 2 Szerzej na temat pozycji ustrojowej oraz ewolucji urzędu spikera zob.: I. Jennings, Parliament, 
2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 1957, s. 63 i n.; P. Laundy, The Speaker of the House 
of Commons, „Parliamentary Affairs” 1960, No 1; P. Laundy, The Office of Speaker, Cassel, London 1964; 
P. Laundy, The Speaker and his Office in the Twentieth Century, [w:] S. A. Walkland (red.), The House 
of Commons in the Twentieth Century, Clarendon Press, Oxford 1979; S. Lloyd, Mr Speaker, Sir, Jonathan 
Cape, London 1976; Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 
24th ed., M. Jack (red.), London 2011, passim; R. Rogers, R. Walters, How Parliament Works, 6th ed., Pear-
son Education 2006, s. 44 i n.; R. Blackburn, A. Kennon, M. Wheeler-Booth, Griffith & Ryle on Parliament. 
Functions, Practice and Procedures, Sweet & Maxwell, London 2003, s. 204 i n.; The Speaker, Factsheet 
M2, House of Commons Information Office, House of Commons 2010; M. Laban, More Westminster than 
Westminster? The Office of Speakers across the Commonwealth, „Journal of Legislative Studies” 2014, 
No 2. W literaturze polskiej zob.: E. Gawin-Bator, Speaker Izby Gmin a Speaker Izby Lordów, „Przegląd 
Sejmowy” 2008, nr 1; G. Pastuszko, Pozycja prawna spikera Izby Gmin, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, 
nr 4; G. Pastuszko, Modele kierownictwa wewnętrznego w izbach pierwszych parlamentów, „Przegląd Sej-
mowy” 2017, nr 3, s. 47 i n.
 3 A. Gwiżdż, Zagadnienia parlamentaryzmu w Polsce Ludowej, Warszawa 1972, s. 127.
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urząd spikera uległ kolejnym przeobrażeniom, zyskując pozycję ustrojową, z jakiej zna-
my go dziś4.

Obecnie spiker Izby Gmin jest przewodniczącym Izby, reprezentuje zarówno samą 
Izbę, jak również stoi na straży jej uprawnień, procedur oraz powagi. Jego funkcje moż-
na podzielić na trzy główne kategorie. Po pierwsze, spiker jest rzecznikiem oraz przed-
stawicielem Izby w kontaktach z Koroną, Izbą Lordów oraz pozaparlamentarnymi orga-
nami władzy. Po drugie, przewodniczy on obradom Izby Gmin, w tym przede wszystkim 
prowadzi obrady oraz egzekwuje przestrzeganie zasad gwarantujących zachowanie w niej 
porządku. Po trzecie, odpowiada za szereg czynności administracyjnych związanych 
z funkcjonowaniem Izby Gmin5. Spiker na mocy ustaw wyposażony jest także w inne 
kompetencje, m.in. na mocy ustawy the Parliament Act z 1911/1949 r. certyfikuje ustawy 
finansowe, a na mocy ustawy the Recall of MPs Act z 2015 r. inicjuje procedurę odwo-
łania posłów Izby Gmin.

Bardzo istotną cechą urzędu spikera jest zasada jego politycznej neutralności 
i bezstronności6. Buduje ona jego autorytet, prestiż i jest podstawą wysokiej pozycji 
ustrojowej7. Zasada ta uznawana jest za jeden z fundamentalnych konwenansów konsty-
tucyjnych, kształtujących brytyjski system parlamentarny8. Zgodnie z nim osoba wybra-
na na urząd spikera jest zobowiązana wykonywać swoje obowiązki w sposób bezstron-
ny, traktując wszystkich posłów w taki sam sposób, niezależnie od ich przynależności 
partyjnej. Bardzo ważnym elementem ustrojowym kształtującym niezależną pozycję 
spikera jest system jego wyboru, na który składają się zarówno normy regulaminowe, 
jak i wynikająca z konwenansu konstytucyjnego praktyka oraz utarte zwyczaje.

2. Od samego początku istnienia urzędu spikera jego obsadzanie formalnie nale-
żało do Izby Gmin. Decyzja Izby wymagała jednak aprobaty monarchy, co powodowa-
ło, że wybór ten przez wieki nie miał charakteru suwerennego, a zdarzało się, że docho-
dziło także do precedensów, gdy monarcha mianował spikera osobiście z pominięciem 
parlamentu9. Umocnienie pozycji parlamentu wobec monarchy spowodowało, że wpraw-
dzie mechanizm wyboru pozostał niezmieniony, przesunięciu uległy jednak akcenty. 
Odtąd bowiem faktyczną decyzję w kwestii wyboru podejmował parlament, monarcha 
zaś jedynie ją formalnie aprobował10.

Długotrwały był także okres kształtowania się procedury służącej wyłonieniu 
spikera. Przez wieki obrosła ona wieloma zwyczajami. Przyjmuje się, że na początku 
XVIII wieku podstawowe zasady wyboru zostały ustalone i obowiązywały niezmienione 

 4 G. Pastuszko, Pozycja prawna...., s. 95.
 5 Erskine May’s …, s. 59.
 6 A. A. Austen, The Impartiality of the Speaker of the House of Commons, „Journal of the Rutgers Uni-
versity Librares” 1960, No 2, s. 48-52; I. Jennings, op. cit., s. 70-71; R. Rogers, R. Walters, op. cit., s. 45-46.
 7 Spiker zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii świeckich dostojników państwowych spoza rodziny 
królewskiej.
 8 P. Leyland, The Constitution of the United Kingdom. A Contextual Analysis, Hart Publishing, Ox-
ford-Portland 2007, s. 31; T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, Kraków 2011, s. 175 i n.
 9 A. Meszorer, Brytyjski system parlamentarny w zarysie, Warszawa 1962, s. 167.
 10 G. Pastuszko, Pozycja prawna..., s. 97.
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do 1972 roku11. W połowie XIX wieku zostały one zapisane i utrwalone w Erskine May12. 
Uruchomienie procedury wyboru spikera wymagało formalnej zgody monarchy. W tym 
celu posłów Izby Gmin wzywano do Izby Lordów, gdzie w obecności Lorda Kanclerza 
i czterech wskazanych przez monarchę komisarzy (Lords Commissioners) zostawali zo-
bowiązani w imieniu monarchy do dalszego procedowania i wyboru spikera oraz przed-
stawienia go następnego dnia w Izbie Lordów w celu uzyskania aprobaty dla wyboru. Po 
dopełnieniu tej formalności posłowie wracali do swojej Sali obrad i rozpoczynali posie-
dzenie służące przeprowadzeniu wyborów13.

Zgodnie z tradycyjnymi regułami Sekretarz Izby Gmin (Clerk of the House of 
Commons), w sytuacji opróżnienia urzędu, stawał przed Izbą i przeprowadzał wybór 
uzgodnionego kandydata na przewodniczącego Izby. Sekretarz, nie będąc członkiem 
Izby i w związku z tym faktem, nie mogąc zabierać w niej głosu, udzielał głosu posłowi 
większości parlamentarnej poprzez wskazanie go ręką, który to poseł następnie zgłaszał 
kandydaturę na spikera. Było to wyrazem zwyczaju konstytucyjnego, zgodnie z którym 
większość rządowa posiadała prawo zaproponowania kandydata na spikera. Dalszym 
elementem procedury było poparcie kandydatury przez innego posła (Seconder). Jeśli 
wybory poprzedzone były kompromisem międzypartyjnym co do osoby nowego spike-
ra, osobą popierającą był poseł opozycji14. Jeżeli nie przedstawiono innego kandydata, 
zaproponowany poseł zostawał powołany na urząd Spikera bez dalszych dyskusji. 
Jeśli jednak zaproponowano także inną kandydaturę, wówczas dochodziło do deba-
ty, w której Sekretarz Izby pełnił funkcję przewodniczącego. Na koniec debaty, 
zgodnie ze zwyczajem, Sekretarz poddawał w pierwszej kolejności pod głosowanie 
kandydaturę posła zaproponowanego przez niego jako pierwszego. Jeżeli kandydat 
nie uzyskał większości, otwierało to możliwość głosowania nad kolejną zgłoszoną 
kandydaturą. Wybrany na urząd poseł wygłaszał krótkie przemówienie, czym za-
mykano procedurę wyboru15. Końcowym, ceremonialnym elementem procedury 
wyboru było uzyskanie aprobaty monarchy dla dokonanego wyboru (Royal Assent)16. 
W tym celu, zgodnie ze zwyczajem, spiker elekt wraz z pozostałymi posłami Izby 
Gmin udaje się do Izby Lordów, gdzie w imieniu Izby, której ma przewodniczyć, 
składa przysięgę zobowiązującą do zachowania obowiązujących praw i zwyczajów. 
Od tego momentu uznawano, że spiker formalnie objął swój urząd17.

 11 F. Armitage, From elite control to democratic competition: Procedural reform and cultural change 
in UK House of Commons Speakership elections, „British Politics” 2012, No 2, s. 140.
 12 Erskine May jest skrótem tytułu przewodnika po procedurach i praktykach Izby Gmin (A Treatise 
upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament), po raz pierwszy opublikowanego w 1844 r. 
przez Sekretarza Izby (Clerk of the House of Commons) i od tego czasu aktualizowanego. Ostatnia edycja 
została opublikowana w 2011 r. Zob.: Erskine May’s Treatise…
 13 R. Blackburn, A. Kennon, M. Wheeler-Booth, op. cit., s. 206.
 14 Second Report of the Select Committee on Procedure. Election of a Speaker, House of Commons 
(dalej: HC) 40, 2000–2001, London: Her Majesty’s Stationary Office (dalej: HMSO), par. 17.
 15 F. Armitage, From elite control..., s. 140.
 16 Jedynie raz w historii monarcha odmówił zaakceptowania wybranego w Izbie Gmin spikera. 
W 1678 r. król Karol II nie zaakceptował kandydatury Edwarda Seymoura.
 17 F. Armitage, The Speaker, Parliamentary Ceremonies and Power, „The Journal of Legislative Stud-
ies” 2010, No 3, s. 327; R. Blackburn, A. Kennon, M. Wheeler-Booth, op. cit., s. 208.
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Dodać jednak należy, że przedstawione formalne zasady wyboru przenikały 
się z nieformalnymi normami kreowania kandydatów. Jak już podniesiono, co do 
zasady przyjmowano, że rząd powinien mieć prawo nieformalnej inicjatywy, jeśli 
chodzi o wskazanie kandydata na spikera. Proces kreacji miał jednak charakter 
konsensualny. Od rządu oczekiwano, że przeprowadzi konsultacje dotyczące prefe-
rowanej kandydatury lub listy kandydatur zarówno z kluczowymi posłami większo-
ści parlamentarnej, jak i opozycji. W praktyce prowadziło to do sytuacji, że faktycz-
ne decyzje dotyczące wyboru leżały w ręku liderów i kierownictw dwóch największych 
partii parlamentarnych18. W świetle przedstawionych zwyczajów i praktyki rola 
Sekretarza Izby sprowadzała się z reguły do czysto formalnego rytuału. Jedynie 
w sytuacji braku porozumienia, co stanowiło raczej wyjątek od reguły, dochodziło 
w Izbie do prawdziwej dyskusji i konkurencyjnych wyborów spikera19.

3.	Wytworzony w drodze praktyki i oparty o zwyczaje parlamentarne system kre-
owania spikera posiadał rys bardzo elitarny. Jak już podniesiono, faktyczna decyzja co do 
osoby spikera leżała w rękach przywódców dwóch największych partii politycznych. Było 
to jednak zjawisko typowe dla brytyjskiego systemu ustrojowego i przejawiało się w wie-
lu jego aspektach. W wyspiarskim świecie polityki tego czasu przeważała opinia, że 
w sprawach zasadniczych nie można zdawać się na głosowanie, ale polegać trzeba na 
mądrości konsensu, autorytecie i ważeniu opinii20. Warto przypomnieć w tym miejscu, że 
do początku lat 60. XX wieku Partia Konserwatywna nie posiadała formalnej procedury 
wyboru swojego lidera, a o obsadzie tego stanowiska, co niejednokrotnie wiązało się z ob-
jęciem urzędu premiera, decydowała wąska elita partyjna w porozumieniu z monarchą21.

Ostentacyjne pomijanie szeregowych posłów i stawianie ich przed faktem do-
konanym, co do tego, kto obejmie urząd spikera, wiele razy wywoływało niezadowo-
lenie w ławach poselskich, po obu ich stronach. Najbardziej spektakularnym i pocią-
gającym za sobą poważne konsekwencje ustrojowe wydarzeniem była próba buntu 
poselskiego podczas wyborów spikera w styczniu 1971 roku. Uzgodnionym między 
przywódcami partyjnymi i zgłoszonym w Izbie kandydatem na spikera był John Selwyn 
Lloyd z Partii Konserwatywnej22. Wtedy to trzech posłów reprezentujących trzy 

 18 R. Kelly, The election of a Speaker in the legislatures of the United Kingdom, Nine Workshop of 
Parliamentary Scholars and Parliamentarians, 24-25 July 2010, Wroxton 2010; F. Armitage, From elite 
control..., s. 139-141.
 19 P. Laundy, The Office of Speaker…, s. 14; I. Jennings, op. cit., s. 64-65; P. Seaward, P. Silk, The 
House of Commons, [w:] V. Bogdanor (red.), The British Constitution in the Twentieth Century, Oxford 
University Press, Oxford 2004, s. 147.
 20 Podobnie: A. Kelso, Parliamentary Reform in Westminster, Manchester University Press, Manches-
ter 2009, s. 15.
 21 Zob. szerzej: K. Urbaniak, Formowanie rządu w Wielkiej Brytanii: wybrane problemy teorii i prak-
tyki, [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na 
przykładach wybranych państw, Warszawa 2008, s. 175 i n.
 22 Już na miesiąc przed wyborami rząd poinformował media, że J. Lloyd zostanie wybrany nowym 
spikerem Izby. Zob.: F. Armitage, From elite control..., s. 144. Zob. także: R. Kelly, The election of a Speak-
er in the legislatures…, s. 10; T. Benn, Office Without Power: Diaries 1968-1972, Hutchinson, London 
1988, s. 319.
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największe partie polityczne publicznie, na forum Izby Gmin, poddało krytyce obo-
wiązujący system wyboru. Argumentowali oni, że jest on antydemokratyczny, a spi-
kera de facto wybierają „pierwsze ławy”, bez konsultacji z szeregowymi posłami23. 
W ramach protestu doszło wtedy nawet do zgłoszenia alternatywnego kandydata bę-
dącego posłem Partii Pracy. Była to sytuacja wyjątkowa, bowiem dotychczas w Izbie 
Gmin nie zgłoszono kontrkandydata dla kandydata uzgodnionego międzypartyjnie. 
Wprawdzie kandydat, którym był sir Geoffrey de Freitas wycofał swoja kandydaturę, 
a J. Lloyd został wybrany 152 spikerem Izby Gmin, to jednak precedens kwestionują-
cy sposób selekcji nie pozostał bez echa i doprowadził po raz pierwszy do postawienia 
pytania o zasadność obowiązującego trybu wyboru. Po raz pierwszy doszło też do 
sytuacji, w której szeregowi posłowie wymusili głosowanie nad zgłoszonym przez 
Sekretarza Izby kandydatem, w sytuacji formalnego braku kontrkandydata24. Wcześniej 
do takich sytuacji dochodziło jedynie wtedy, gdy przywódcy dwóch największych 
partii nie mogli dojść do porozumienia25.

Z perspektywy czasu okazało się, że precedens wyborów spikera z 1971 r. 
oznaczał początek końca tradycyjnego, konsensualnego systemu opartego na uzgod-
nieniach przywódców partyjnych i uległości szeregowych parlamentarzystów. Nie 
mogąc przejść do porządku dziennego nad głosami niezadowolenia wśród posłów, 
powołano Komisję Proceduralną Izby Gmin, której zadaniem było dokonanie prze-
glądu systemu wyborów spikera. W toku jej prac podnoszono, że koniecznym z punk-
tu widzenia ograniczenia wpływu partii na wybór, a przede wszystkim wykluczenia 
udziału w nim władzy wykonawczej, jest wprowadzenie głosowania tajnego w wy-
borach Spikera. Z kolei zwolennicy tradycyjnego systemu utrzymywali, że wprowa-
dzenie tajnego głosowania negatywnie wpłynie na status spikera i pogłębi podziały 
w Izbie26. W efekcie raport komisji, przy silnym zaangażowaniu kierownictw obu 
największych frakcji parlamentarnych, stanął w obronie obowiązującego systemu. 
Komisja zaleciła jedynie pewne zmiany proceduralne, które z pozoru nie miały 
dużego znaczenia. Zaproponowano, m.in. aby wybory spikera przeprowadzał poseł 
posiadający najdłuższy i nieprzerwany staż w Izbie Gmin (Father of the House)27 

 23 House of Commons Debate (dalej: HC Deb.) 12 January 1971, Vol. 809, cc 8-21.
 24 Za kandydaturą J. Lloyda głosowało imiennie 294 posłów, przeciw 55 posłów. HC Deb. 12 January 
1971, Vol. 809, c 23.
 25 W XX w., przed wystąpieniem tego precedensu, do głosowania doszło jedynie w 1951 r., kiedy kie-
rownictwo Partii Konserwatywnej na czele z premierem Winstonem Churchillem oraz kierownictwo Partii 
Pracy na czele liderem opozycji Clementem Attlee’m nie doszło do porozumienia w kwestii ustalenia kan-
dydatury spikera. W wyniku głosowania wybrano wtedy spikerem Williama Morrisona z Partii Konserwaty-
wnej (318 głosów za, 251 głosów przeciw). HC Deb. 31 October 1951, Vol. 493, cc 2-24. W XIX w. do 
głosowań dochodziło trzykrotnie, w latach 1835, 1839 oraz w 1895.
 26 HC Deb. 8 August 1972, Vol. 842, cc 1661-1685. Zob. także: F. Armitage, From elite control..., 
s. 145-146.
 27 Przepisy regulaminowe nie używają terminu „Father of the House”, a jedynie stanowią o pośle do 
Izby Gmin, który posiada najdłuższy nieprzerwany staż w Izbie i nie jest ministrem Korony („the chair shall 
be taken by that Member, present in the House and not being a Minister of the Crown, who has served for 
the longest period continuously as a Member of this House”) – zob.: Standing Orders Public Business 2017, 
HC 4, https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.pdf. [dostęp 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.pdf.
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oraz aby przewodniczący posiadał swobodę w określaniu kolejności głosowanych 
kandydatur. Wskazywano także, ze aby uniknąć wyborów bezpośrednio po wyborach 
parlamentarnych, urzędujący spiker może przedstawić monarsze intencję ustąpienia 
z urzędu i w ten sposób uruchomiać procedurę wyboru swego następcy. Komisja 
zaleciła także, liderom partyjnym, aby udoskonalili system konsultacyjny wśród 
szeregowych posłów28. Zalecenia te zostały następnie przyjęte przez Izbę Gmin29.

Szczególnie drugie zalecenie Komisji, dotyczące zasady głosowania nad kan-
dydatami wiązało się z poważnymi konsekwencjami i de facto było fundamentalną 
zmianą procedury. Zgodnie praktyką Izby Father of the House, jako przewodniczą-
cy, posiadał swobodę w zakresie udzielania głosu i tym samym decydował o kolej-
ności zgłaszania kandydatów. Z kolei uchwała podjętą przez Izbę Gmin wprowadza-
ła przepis proceduralny diametralnie zmieniający dotychczasową zwyczajową 
procedurę wyboru, w której w pierwszej kolejności głosowana była kandydatura 
zgłoszona jako pierwsza w dyskusji. Zgodnie z nowymi postanowieniami zgłoszenie 
kandydata przybierało formę projektu uchwały Izby o wyborze spikera, a ewentu-
alne kolejne kandydatury miały być głosowane jako poprawki do projektu uchwały30. 
W efekcie stworzono system, w którym, zgodnie ze zwyczajami i praktyką Izby, 
w pierwszej kolejności należało poddać pod głosowanie poprawkę (poprawki) do 
uchwały. Odwracało to diametralnie dotychczasową procedurę i oddawało w ręce 
przewodniczącego dużą władzę w zakresie ułożenia sekwencji głosowań, co mogło 
mieć wpływ na wynik wyborów.

4.	Kolejne wybory spikera Izby przeprowadzane w latach 70. i 80. XX wieku nie 
nastręczały wielu kontrowersji i nie wystawiły na poważną próbę obowiązujących roz-
wiązań proceduralnych. Wynikało to, w dużej mierze, z pewnego rozładowania sytuacji 
zmianami regulaminowymi przeprowadzonymi w 1972 r., szerszym konsultowaniem 
proponowanych kandydatów wśród szeregowych posłów oraz zgłaszaniem niekontro-
wersyjnych kandydatur. Zarówno wybór George’a Thomasa w 1976 r.,31 jak i Bernarda 
Weatherill’a w 1983 r.32 odbyły się przez aklamację, bez jakiegokolwiek sprzeciwu posłów. 
Dodać jednak należy, że w przypadku wyborów z 1983 r. premier Margaret Thatcher 
forsowała innego kandydata – sir Humphreya Atkinsa, jednak wobec zauważonego 
oporu posłów Partii Konserwatywnej, przystała na wybór B. Weatherill’a33. Precedens 

12.02.2018]. Zob. szerzej: The Father of the House, Factsheet M 3 Members Series, House of Commons 
Information Office, House of Commons June 2010, https://www.parliament.uk/documents/commons-infor-
mation-office/m03.pdf [dostęp 12.02.2018].
 28 First Report of the Select Committee on Procedure, Election of a Speaker, HC 111, 1971-72, Lon-
don: HMSO.
 29 Standing Order No. 1 (Election of the Speaker). HC Deb. 8 August 1972, Vol. 842, c 1684.
 30 Zob.: Standing Order No. 1 (4) „When a Motion has been made, in accordance with the provisions 
of this Order, That a certain Member do take the Chair of this House as Speaker, a question shall be proposed 
on that Motion and the question on any further such Motion shall be put as an amendment thereto”.
 31 HC Deb. 3 February 1976, vol. 904, cc 1151-1170.
 32 HC Deb. 15 June 1983, vol. 44, cc 2-18.
 33 Second Report of the Select Committee on Procedure. Election of a Speaker, HC 40, 2000–2001, 
London: HMSO, par. 29.

https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/m03.pdf 
https://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/m03.pdf 
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ten uznać należy za dowód na to, że w Izbie Gmin doszło do zmiany reguł kultury poli-
tycznej, polegającej na uznaniu większej podmiotowości szeregowych posłów. Posiada-
jąca po wyborach parlamentarnych w 1983 r. silny mandat premier nie zdecydowała się 
na siłowe forsowanie preferowanej przez siebie kandydatury wbrew opinii części szere-
gowych posłów swojej frakcji34.

Wybory spikera w 1992 r. nastąpiły bezpośrednio po wyborach parlamentar-
nych, w których dość niespodziewanie Partia Konserwatywna utrzymała się u wła-
dzy. W trakcie kampanii wyborczej badania opinii publicznej wskazywały bowiem 
na nieznaczne zwycięstwo opozycyjnej Partii Pracy35. Piastujący urząd od 1983 r. 
spiker B. Weatherill postanowił przejść na emeryturę i nie stanął do wyborów do 
Izby Gmin. Z kolei przywództwo Partii Konserwatywnej było na tyle zaskoczone 
zwycięstwem wyborczym, że z odpowiednim wyprzedzeniem nie przygotowało 
kandydata na to stanowisko i nie poddało go procedurze uzgodnieniowej i konsul-
tacyjnej36. W efekcie intencję stanięcia do wyborów nieformalnie zgłaszało 5 kan-
dydatów, w tym 4 z Partii Konserwatywnej37. Zgodnie z obowiązującymi od 1972 r. 
procedurami wybory przeprowadzał Father of the House – były premier Edward 
Heath. W pierwszej kolejności dopuścił on do przedstawienia kandydatury posła 
Petera Brooke’a z posiadającej większość w Izbie Partii Konserwatywnej. Następnie 
przyjął kandydaturę poseł Betty Boothroyd z opozycyjnej Partii Pracy. W kolejnym 
kroku, korzystając z elastyczności procedury, przewodniczący nie dopuścił do zgła-
szania kolejnych kandydatur, ale poddał pod głosowanie kandydaturę B. Boothroyd 
jako poprawkę do projektu uchwały o wyborze P. Brooke’a na spikera. W wyniku 
głosowania poprawka powołująca B. Boothroyd na spikera otrzymała 372 głosy 
(w tym 74 głosy posłów Partii Konserwatywnej), przeciw głosowało 238 posłów. 
Ponieważ Izba zaaprobowała kandydatkę, przedstawianie kolejnych kandydatów 
stało się bezcelowe. W ten sposób Izba Gmin wybrała po raz pierwszy kobietę na 
spikera Izby. Dodać należy, co chyba ważniejsze, że także pierwszy raz w czasach 
współczesnych spiker wywodziła się z partii opozycyjnej, a nie partii rządzącej38. 
Przebieg wyborów i dość niespodziewany wybór spikera z partii opozycyjnej wzbu-
dził wiele kontrowersji. Podnoszono, że w wyniku zastosowanej procedury nie do-
puszczono do zgłoszenia innych kandydatów z Partii Konserwatywnej, którzy po-
tencjalnie mogliby mieć większe szanse w wyborach niż P. Brooke, któremu 
zarzucano zbyt bliskie związki z egzekutywą (był członkiem gabinetów M. Thatcher 
oraz J. Majora)39. Kontrowersje dotyczące procedury wyboru podnoszono także 
w pracach Komisji Proceduralnej Izby Gmin w latach 1995−1996. W toku jej prac 

 34 F. Armitage, From elite control..., s. 146-147.
 35 D. Butler, D. Kavanagh, The British General Election of 1992, Macmillan, London 1992, s. 136 i n.; 
http://ukpollingreport.co.uk/historical-polls/voting-intention-1987-1992 [dostęp 14.02.2018].
 36 F. Armitage, From elite control..., s. 147.
 37 R. Oakley, Boothroyd beats Brooke with help of 74 Tories, „The Times” z 28 kwietnia 1992 r.
 38 HC Deb. 27 April 1992, Vol. 207, cc 2-26.
 39 P. Brooke w latach 1989−1992 pełnił funkcję Sekretarza Stanu ds. Irlandii Północnej w gabinetach 
M. Thatcher i J. Majora. Zob. także: F. Armitage, From elite control..., s. 148.

http://ukpollingreport.co.uk/historical-polls/voting-intention-1987-1992
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powróciła propozycja wprowadzenia głosowania tajnego oraz modyfikacji procedu-
ry ograniczającej swobodę przewodniczącego w zakresie przedstawiania kandydatów, 
tak aby posłowie posiadali większą możliwość wyboru. Komisja stanęła jednak na 
stanowisku zachowania status quo. Opowiedziała się przeciwko wprowadzeniu 
tajnego głosowania, a w zakresie procedury przedstawiania kandydatów podtrzy-
mała tradycyjne poglądy, zgodnie z którymi, zgodnie ze zwyczajami Izby, to po 
stronie partii politycznych leży ciężar nieformalnego wyłonienia kandydatów40.

5.	Koniec tradycyjnego systemu wyboru spikera związany jest z wyborami, które 
odbyły się w październiku 2000 r. Urzędująca spiker B. Boothroyd, nie czekając na za-
kończenie pełnomocnictw Izby Gmin, w lipcu 2000 r. oficjalnie ogłosiła intencję ustąpie-
nia ze stanowiska41. Jej decyzja wpisywała się w wyrażane już w raporcie Komisji Pro-
ceduralnej w 1972 r. sugestie, by wyboru nowego spikera dokonywać w trakcie sesji 
parlamentu, a nie bezpośrednio po wyborach parlamentarnych. Uważała ona także, że 
przyspieszając wybory, doprowadzi do ich większej konkurencyjności42. Dodać do tego 
należy także i to, iż doprowadzając do wyborów przed końcem pełnomocnictw parlamen-
tu, zwiększała szanse kandydata wywodzącego się z posiadającej większość Partii Pracy.

Termin wyborów spikera, w związku z końcem sesji i wakacjami, został wyzna-
czony na 14 tygodni po oficjalnym ogłoszeniu intencji rezygnacji, tj. na pierwszy dzień 
roboczy parlamentu nowej sesji. Dało to potencjalnym kandydatom i posłom ich popiera-
jącym bardzo dużo czasu na przeprowadzenie kampanii zabiegania o poparcie i ukazało, 
że nie ma już powrotu do zakulisowego mechanizmu uzgadniania i kreacji. W miarę 
zbliżania się do dnia wyborów stało się oczywiste, że dojdzie do konkurencyjnych wy-
borów, a liczba kandydatów będzie bezprecedensowa, jak na tradycje Izby Gmin43. Oba-
wy związane ze spodziewaną liczbą kandydatów spowodowały, że pojawiły się propozy-
cje zmiany procedury wyborczej przed przeprowadzeniem wyborów. Osiemdziesięciu 
dziewięciu posłów podpisało wniosek Early Day Motion44 o przeprowadzenie debaty nad 
zmianami regulaminowymi w celu zapewnienia demokratycznego i konkurencyjnego, 
opartego na równych szansach wszystkich kandydatów, charakteru wyborów45. Z kolei 
Tony Benn, zasłużony poseł Partii Pracy, w trakcie posiedzenia zwołanego dla wyboru 
spikera, zaproponował wprowadzenie zmian w procedurze wyborczej i przyjęcie systemu 

 40 Proceedings at the Start of a Parliament: First, Second and Third Reports of the Select Committee 
on Procedure. HC 386, 1995-1996, London: HMSO, p. viii-ix.
 41 HC Deb. 12 July 2000, Vol. 353, c 869. Zob. także: Erskine May’s, op. cit., s. 224.
 42 B. Boothroyd, Betty Boothroyd: The Autobiography, Century, London 2001, s. 305.
 43 F. Armitage, From elite control..., s. 148.
 44 W brytyjskiej procedurze parlamentarnej Early Day Motion to wniosek o przeprowadzenie debaty 
nad określoną sprawą. Wnioski te zwyczajowo nie są podpisywane przez członków rządu, rzeczników dy-
scypliny, prywatnych sekretarzy parlamentarnych i spikera oraz jego zastępców. W praktyce wnioski te 
rzadko są uwzględniane, służą raczej zwróceniu uwagi na określone sprawy publiczne. Zob.: Early Day 
Motion, Factsheet P3, Procedure Series, House of Commons Information Office, House of Commons 2010.
 45 EDM 1034 Reform of the Procedure for the Election of a New Speaker, http://publicationsparlia-
ment.uk/pa/cm199900/cmwib/wb000801/edms.htm [dostęp 14.02.2018].

http://publicationsparliament.uk/pa/cm199900/cmwib/wb000801/edms.htm
http://publicationsparliament.uk/pa/cm199900/cmwib/wb000801/edms.htm
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większości bezwzględnej46. Prowadzący obrady Father of the House E. Heath uznał jed-
nak, że zgodnie z przepisami regulaminowymi, jako przewodniczący posiada pełnomoc-
nictwa do jedynie przeprowadzenia wyboru nowego spikera. Podniósł także, że w jego 
opinii Izba jest już w trakcie procedury wyboru47.

W wyborach zgłoszono 12 kandydatów. Przewodniczący obrad zgodnie ze zwy-
czajem posiadał swobodę w ustaleniu kolejności głosowanych kandydatur. Jako pierw-
szego zgłoszono najsilniejszego kandydata z Partii Pracy – Michaela Martina. Następnie 
po dyskusji Izba głosowała nad kolejnymi 11 kandydaturami jako poprawkami do uchwa-
ły o wyborze M. Martina. Decydującym głosowaniem był wybór między M. Martinem 
a sir George’em Youngiem (konserwatystą). Stosunkiem głosów 317 do 241 zwyciężył 
M. Martin i w konsekwencji został 156 spikerem Izby Gmin48.

Sposób przeprowadzenia wyborów był bardzo krytykowany zarówno wśród posłów, 
jak i w mediach49. Dotychczasowa procedura okazała się całkowicie nieprzystająca dla 
przeprowadzenia konkurencyjnych wyborów z dużą liczbą kandydatów. Praktyka ustro-
jowa wypływająca z wyborów w 2000 r. spowodowała silny nacisk na zmianę dotych-
czasowej procedury. Zagadnienie to stało się przedmiotem prac Komisji Proceduralnej. 
W lutym 2001 r. Komisja opublikowała raport, zalecając zastąpienie tradycyjnego sys-
temu wyboru nowym systemem, opartym o tajne głosowanie eliminacyjne50. Po debacie 
w marcu 2001 r. zalecenia komisji zostały przyjęte przez Izbę Gmin51 poprzez znoweli-
zowanie obowiązujących przepisów regulaminowych52.

Zgodnie z nowymi regułami wnioski z propozycjami kandydatur muszą być zło-
żone między godz. 9.30 a 10.30 przed południem, w dzień głosowania nad obsadą urzę-
du spikera. Każda złożona kandydatura musi być poparta pisemnie przez nie mniej niż 
12 i nie więcej niż 15 posłów. Wniosek musi zawierać poparcie co najmniej 3 posłów 
należących do innej partii politycznej niż kandydat lub posłów niezrzeszonych53. Zasada 
ta ma wskazywać na to, że kandydat może liczyć także na poparcie posłów reprezentu-
jących konkurencyjne partie polityczne i tym samym posiadać przymioty konieczne dla 
piastowania urzędu spikera. Jeden poseł może podpisać wyłącznie jeden wniosek 

 46 Zob. B. K. Winetrobe, Election of a Commons Speaker, Research Paper 00/90, House of Commons 
Library, House of Commons 29 November 2000, s. 14-15.
 47 HC Deb. 23 October 2000, Vol. 355, cc 3-4.
 48 HC Deb. 23 October 2000, Vol. 355, cc 9-106.
 49 F. Armitage, From elite control..., s. 149; R. Rogers, R. Walters, op. cit., s. 47.
 50 Second Report of the Select Committee on Procedure. Election of a Speaker, HC 40, 2000–2001, 
London: HMSO.
 51 Najwięcej kontrowersji podczas debaty wzbudziła kwestia zastosowania w wyborach zapro-
ponowanej przez Komisję zasady tajności. Poprawka znosząca tajność została odrzucona większością jedy-
nie 2 głosów (84 głosów za odrzuceniem poprawki, 82 za przyjęciem) – HC Deb. 22 March 2001, Vol. 365, 
c 538. Całość raportu oraz poprawki regulaminowe zostały przyjęte przez aklamację - HC Deb. 22 March 
2001, Vol. 365, cc 539-551. Zob. także: R. Kelly, The Election of a Speaker, Briefing Paper No. 05074, 
House of Commons Library, House of Commons 14 May 2015, s. 4-5.
 52 Do przepisów regulaminowych wprowadzono nowy pkt 1 A (Standing Order 1 A) dotyczący reelekcji 
spikera oraz pkt 1 B (Standing Order 1 B) dotyczący wyboru nowego spikera. Zob.: Standing Orders Public 
Business 2017, HC 4, https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.
pdf.[dostęp 12.02.2018].
 53 Wprowadzenie tej zasady w praktyce ogranicza także ilość zgłaszanych kandydatów.

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.pdf
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nominacyjny. Zgłoszone zgodnie z procedurą kandydatury podawane są do wiadomości 
członkom Izby.

W przypadku zgłoszenia jedynie jednego kandydata Father of the House na forum 
Izby proponuje mu objęcie urzędu spikera. W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej 
kandydatów Izba Gmin przystępuje do przeprowadzenia procedury wyborczej. W drodze 
losowania ustala się kolejność wystąpień kandydatów. Zgodnie z ustaloną w ten sposób 
kolejnością prowadzący obrady zaprasza poszczególnych kandydatów do zaprezentowa-
nia się przed Izbą. Po udzieleniu głosu wszystkim kandydatom Izba przystępuje do 
głosowania. Głosowanie odbywa się z zachowaniem zasady tajności (secret ballot). 
Posłowie otrzymują karty do głosowania, na których znajdują się kandydaci umieszcze-
ni tam w porządku alfabetycznym. Poseł może zagłosować tylko na jednego kandydata 
umieszczonego na karcie do głosowania. Głosowanie zamyka się po upływie 30 minut 
od jego rozpoczęcia. Odpowiedzialny za licznie głosów jest Sekretarz Izby. Po ustaleniu 
wyników głosowania Przewodniczący niezwłocznie je ogłasza. Jeżeli któryś z kandyda-
tów otrzymał ponad połowę oddanych głosów54 (more than half the votes cast in a ballot), 
przewodniczący oficjalnie pyta go, czy przyjmuje wybór. Jeżeli jednak żaden z kandy-
datów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, wówczas Izba przechodzi do kolejnej tury 
głosowania, w której nie bierze udziału kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę 
głosów. Eliminowani są także ci spośród kandydatów, którzy nie przekroczyli progu 5% 
głosów. W ciągu 10 minut od ogłoszenia kolejnej tury głosowania każdy z kandydatów 
może zgłosić także swoją rezygnację. Przedstawioną procedurę stosuje się analogicznie 
w kolejnych turach głosowania, aż do momentu, w którym któryś z kandydatów otrzyma 
bezwzględną liczbę głosów. W sytuacji dokonania skutecznego wyboru przewodniczący 
zwraca się do wybranego kandydata z pytaniem o przyjęcie wyboru. Akceptacja wybo-
ru kończy procedurę wyboru55. Wprowadzone nowe reguły zaprowadziły zasadę rów-
ności kandydatów w procesie elekcji. Z kolei zasada tajności spowodowała całkowite 
zerwanie z możliwością wpływu rządu oraz kierownictw partii politycznych na wybór 
spikera.

W przepisach regulaminowych skodyfikowano także zasady dotyczące reelekcji 
spikera po wyborach parlamentarnych. Wcześniej problematyka ta była regulowana 
zwyczajem i praktyką parlamentarną. Zgodnie ze zwyczajem, jeśli osoba będąca spike-
rem w czasie poprzednich pełnomocnictw Izby wyrażała wolę dalszego sprawowania 
urzędu, to normalną praktyką Izby było nieprzeciwstawianie się reelekcji. Zwyczaj ten 
wynikał z ustalonych i honorowych tradycji Izby Gmin i był związany z ochroną nieza-
leżności i apolityczności spikera56. Oczekiwanie określonego zachowania od Izby 

 54 Regulamin wskazuje, że dla wyboru konieczne jest uzyskanie ponad połowy głosów oddanych 
(more than half the votes cast in a ballot). Tak więc przy ustalaniu większości należy brać pod uwagę także 
głosy nieważne.
 55 Standing Order 1 B (Election of Speaker by secret ballot). Standing Orders Public Business 2017, 
HC 4, https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.pdf [dostęp 
12.02.2018].
 56 I. Jennings, op. cit., s. 67.

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.pdf
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abstrahowało od politycznej proweniencji spikera także w sytuacji, gdy partia, do której 
wcześniej należał, przechodziła do opozycji.

Zgodnie z postanowieniami regulaminowymi, jeśli osoba, która pełniła urząd 
spikera w momencie rozwiązania parlamentu ponownie uzyskała mandat poselski i wy-
raża wolę dalszego sprawowania urzędu, Father of the House proponuje Izbie podjęcie 
uchwały o ponownym objęciu przez niego urzędu spikera. Jeśli projekt uchwały zostanie 
zaakceptowany, obejmuje on urząd. Jeśli natomiast projekt uchwały spotka się ze sprze-
ciwem Izby, przewodniczący zarządza wybory spikera zgodnie z ogólną procedurą za-
wartą w postanowieniach regulaminowych57. Nadmienić jednak trzeba, że kodyfikacja 
przepisów dotyczących reelekcji spikera w niczym nie dotknęła zwyczaju chroniącego 
niezależność spikera, zgodnie z którym, co do zasady, Izba akceptuję byłego spikera bez 
sprzeciwu58. Jedynie wystąpienie okoliczności ekstraordynaryjnych może spowodować, 
że Izba odstąpi od swego uświęconego zwyczaju. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, 
od Spikera oczekuje się, że świadomy braku poparcia, powinien wycofać się ze startu 
w wyborach parlamentarnych59.

6.	Dotychczas jedynie raz zastosowano w praktyce nowe zasady wyboru spikera 
Izby. Odbyło się to w czerwcu 2009 r. i było związane z rezygnacją poprzedniego spike-
ra M. Martina, który ustąpił pod groźbą usunięcia go z urzędu, co było pokłosiem afery 
związanej z rozliczeniem kosztów i wydatków parlamentarzystów60. W wyborach swo-
je kandydatury zgłosiło 10 kandydatów. W wyniku przeprowadzenia trzech tur głoso-
wania spikerem został wybrany John Bercow, który w decydującym starciu pokonał 
innego kandydata wywodzącego się z Partii Konserwatywnej – sir George’a Younga61.

Tabela	nr	1.	Wybory	Spikera	w	2009	r.

Kandydat Partia	polityczna I	tura II	tura III	tura

Margaret Beckett Partia Pracy 74 70 ***

Sir George Young Partia Konserwatywna 112 174 271

Ann Widdecombe Partia Konserwatywna 44 30 *

Sir Alan Beith Liberalni Demokraci 55 46 ***

John Bercow Partia Konserwatywna 179 221 322

Richard Shepherd Partia Konserwatywna 15 **

Sir Michael Lord Partia Pracy 9 *

 57 Standing Order 1 A (Election of Speaker by secret ballot). Standing Orders Public Business 2017, 
HC 4, https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.pdf [dostęp 
2.02.2018].
 58 S. Gebethner, J. Stembrowicz, Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych. Wielka Bry-
tania i Francja, Warszawa 1971, s. 105.
 59 R. Blackburn, A. Kennon, M. Wheeler-Booth, op. cit., s. 206.
 60 A. Kelso, Parliament on its knees: MPs’ expenses and the crisis of transparency at Westminster, 
„The Political Quarterly” 2009, No 2, s. 329–338.
 61 HC Deb. 22 June 2009, Vol. 494, cc 633-635.

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmstords/0004/so_hc0004_170420.pdf
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Kandydat Partia	polityczna I	tura II	tura III	tura

Sir Patrick Cormack Partia Konserwatywna 13 **

Sir Alan Haselhurst Partia Konserwatywna 66 57

Parmjit Dhanda Partia Pracy 26 **

Suma głosów 594 599 593

* wyeliminowany – najmniejsza liczba głosów
** wyeliminowany – mniej niż 5% głosów
*** wycofanie kandydatury
Źródło: House of Commons Debate (HC Deb.) 22 June 2009, Vol. 494, cc 633-635.

7.	Podsumowując powyższe rozważania, trzeba z całą mocą stwierdzić, że sposób 
w jaki Izba Gmin wybiera swojego spikera fundamentalnie zmienił się w ostatnich dzie-
sięcioleciach. Kontrola nad wyborem przeszła spod kontroli przywódców partii politycz-
nych do sytuacji upodmiotowienia posłów i wyborów w tajnym głosowaniu, opartym na 
zasadzie równości i swobodzie zgłaszania kandydatów.

Wybory spikera przez wieki łączyły formalne procedury i ceremoniały z niefor-
malnym systemem kreacji, w którym z reguły przywódcy największych partii politycz-
nych uzgadniali kandydata, wywodzącego się spośród posłów większości parlamentarnej. 
Wprowadzona w 2001 r. reforma zasad wyborczych spowodowała, że przywódcy par-
tyjni stracili możliwość bezpośredniego wpływu na wybór. Co ciekawe, z punktu wi-
dzenia tradycji i reguł wewnętrznych Izby Gmin, tj. zachowania zasady niezależności 
i bezstronności spikera (a więc rzeczy zasadniczej), to wprowadzone reguły nie osłabia-
ją jej, ale wzmacniają. Spiker wybierany jest w głosowaniu tajnym i posiada realny silny 
mandat Izby.

Trudno z tak krótkiej perspektywy ocenić, jakie skutki natury ogólniejszej przy-
niesie analizowana reforma. Z całą pewnością nowy system jest elementem demokraty-
zacji wewnętrznych reguł Izby Gmin i częściowym odejściem od demokracji uzgodnie-
niowej w kierunku demokracji opartej o podmiotowość posłów. Należy także zwrócić 
uwagę, że wprowadzenie głosowania tajnego może powodować, że głosowania mogą 
przebiegać w poprzek podziałów politycznych, a czynnikiem decydującym o wyborze 
będzie nie przynależność partyjna kandydata, ale jego osobowość i popularność wśród 
posłów.
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Ryszard	Balicki	–	dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek ze-
społów redakcyjnych „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” i „Przeglądu Prawa i Admi-
nistracji” oraz redaktor tematyczny „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”. Czło-
nek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

	Bogusław	Banaszak − prof. zw. dr hab., dr h.c. multi., Dziekan Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; sędzia Trybunału Stanu. Od kwietnia 2013 r. 
był członkiem tytularnym Grupy Niezależnych Ekspertów do spraw Europejskiej Karty 
Samorządu Terytorialnego Rady Europy − Strasburg, a od 2016 r. członkiem Europejskiej 
Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisji Weneckiej). Zmarł nagle 9 stycz-
nia 2018 r.

Michał	Bartoszewicz – dr nauk prawnych, prawnik konstytucjonalista zatrudniony na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Do głównych zainteresowań 
autora należą kwestie społeczeństwa obywatelskiego w powiązaniu z praktyką ustrojową 
i podstawowe zagadnienia praw człowieka. W ostatnich latach obszar badań poszerzył 
o regulację statusu języka polskiego (monografia Język polski i jego ochrona prawna 
w polskim porządku konstytucyjnym, Warszawa 2017) oraz językowych aspektów two-
rzenia prawa.

Maciej	Berek – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
kierownik Podyplomowego Studium Legislacji na tym Wydziale, wicedyrektor Depar-
tamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, radca prawny, w latach 2007−2015 
prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz sekretarz Rady Ministrów.

Michał	Bernaczyk	–	dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, ekspert 
zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych. Współpracuje z Centrum Badań Problemów 
Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej UWr.

Agnieszka	Bień-Kacała – dr hab., profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem 
komitetu redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” oraz rady programowej 
„Studiów z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych”.

Andrzej	Bisztyga – dr hab., profesor i kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor i kierownik 
Katedry Prawa i Administracji w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojcie-
cha Korfantego w Katowicach.
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Stanisław	Bożyk	–	dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Kierownik Katedry 
Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymsto-
ku. Członek Rady Naukowej Wydawnictwa Temida 2.

Krzysztof	Bramorski	−	absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował także 
w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn; od 2001 r. radca prawny. Publi-
kował m.in. na łamach „Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”. W latach 2011–2013 
członek zespołu ekspertów Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” 
w Kancelarii Prezydenta RP. Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg na 
Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskie-
go ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz członek Prezydium Dolnośląskiej Izby 
Gospodarczej.

Jerzy	Ciapała − dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, pracow-
nik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Rad-
ca prawny.

Krystian	Complak	−	prof. zw. dr hab., pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stały profesor 
wizytujący: Meksyk (CENHIES), Peru (PUCP), Tunezja (Universitaire de Jendouba), 
Kuwejt (KILAW), Kazachstan (państwowe uniwersytety w Astanie i Karagandzie), 
Indie (SGT University). Członek rady naukowej Międzynarodowej Akademii Prawa 
Konstytucyjnego w Tunisie. Profesor honorowy Uniwersytetu de San Martín de Porres 
w Limie oraz Hidalgeńskiego Centrum Wyższych Studiów (Pachuca, Meksyk). Członek 
redakcji ponad dwudziestu zagranicznych czasopism naukowych.

Dariusz	Dudek	−	prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wy-
dziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. Od 1991 r. adwokat. Członek Komisji Prawniczej Oddziału PAN 
w Lublinie oraz Rad Naukowych trzech czasopism prawniczych: „Roczników Nauk 
Prawnych KUL”, „Teki Komisji Prawniczej PAN. Oddział w Lublinie” oraz „Studiów 
Iuridica Lublinensia”.

Daniel	Dyjak – doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz stypendysta Rządu Szwajcarskiego na Uniwersytecie Zuryskim.

Krzysztof	Eckhardt – dr hab., prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, kierownik 
Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA Rzeszowskiej 
Szkoły Wyższej. Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”.

Anna	Frankiewicz-Bodynek	−	dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Konsty-
tucyjnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. 
Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”.
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Magdalena	Frąckowiak	−	LLM o specjalizacji International Commercial Law, adwokat 
w Anglii i Walii oraz w Polsce, absolwentka prawa i historii sztuki na Uniwersytecie 
Wrocławskim, specjalistka w zakresie prawa korporacyjnego w kancelarii Leśnodorski, 
Ślusarek i Wspólnicy.

Leszek	Garlicki	–	prof. zw. dr hab., dr h.c. Profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjne-
go Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka.

Monika	Giżyńska – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ustrojów Politycznych „Casus”. Członek ko-
mitetu redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”.

Paulina	Glejt − magister, asystentka w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo interesuje się problema-
tyką egzekucji administracyjnej oraz budżetem obywatelskim.

Ewa	Golka-Jastrząb – magister, specjalizuje się w tematyce prawa własności intelek-
tualnej, w szczególności prawa autorskiego. Naukowo interesuje się problematyką ochro-
ny prawnoautorskiej oraz prawami człowieka w kontekście własności intelektualnej. 
Zawodowo związana z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Sabina	Grabowska	− dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik 
Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki. Redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Konsty-
tucyjnego”, członek „Constitutional Law Journals Network”. Stypendystka Krajowego 
Stypendium Wyjazdowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006). Staż naukowy 
w Uniwersytecie Pawła Józefa Szafarika w Koszycach (Słowacja, 2008); wizyta studyj-
na w Staffordshire University (W. Brytania, 2010); profesor wizytujący Uniwersytetu 
Pawła Józefa Szafarika w Koszycach (Słowacja, 2015).

Radosław	Grabowski – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik 
Zakładu Systemów Politycznych, sekretarz „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, członek 
„Constitutional Law Journals Network”. Staż naukowy w Uniwersytecie Pawła Józefa 
Szafarika w Koszycach (Słowacja, 2008); wizyta studyjna w Staffordshire University 
(W. Brytania, 2010); profesor wizytujący Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika w Ko-
szycach (Słowacja, 2015).

Mirosław	Granat	– prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

Marcin	Grzybowski	− dr nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
studiował także na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia). Rzecznik patentowy w Kra-
kowie.
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Marian	Grzybowski	− prof. zw. dr hab., profesor w Katedrze Prawa Ustrojowego Po-
równawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Zakładu Nauki o Państwie 
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, sędzia Trybunału Konsty-
tucyjnego w stanie spoczynku.

Mariusz	Jabłoński − prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor 
naczelny czasopisma „Przegląd Prawa i Administracji”.

Lech	Jamróz	− dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wy-
działu Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe: pozycja ustrojo-
wa Senatu RP, sądownictwo konstytucyjne, skarga konstytucyjna, władza sądownicza 
i wymiar sprawiedliwości, prawa i wolności oraz ich gwarancje.

Sylwia	Jarosz-Żukowska	−	dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytu-
cyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Sekretarz redakcji „Przeglądu Prawa i Administracji”.

Jerzy	Jaskiernia – prof. zw. dr hab., dyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii i Administra-
cji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; kierownik Zakładu Prawa Konsty-
tucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego. Członek Komitetu Nauk 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Kon-
stytucyjnego.

Piotr	Kapusta – dr nauk prawnych, radca prawny, kierownik Pracowni Przygotowania 
do Aplikacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Krzysztof	Kozłowski – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Robert	Kropiwnicki	–	dr nauk prawnych, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji, wie-
loletni członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej, Komisji Kodyfikacyjnej. Członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw 
nieruchomości warszawskich w randze sekretarza stanu.

Maria	Kruk	−	prof. zw. dr hab., dr h.c., kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego; była dyrektor Instytutu Nauk 
Prawnych PAN. Przewodnicząca Rady Naukowej kwartalnika „Ius Novum”.

Edyta	Krzysztofik – dr nauk prawnych, adiunkt w katedrze Prawa Unii Europejskiej 
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: relacje pomiędzy prawem krajo-
wym i unijnym, orzecznictwo TSUE, ograniczenia swobód personalnych rynku we-
wnętrznego.

Sebastian	Kubas – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, autor książki Parlament Szkocki. Dewolucja – wyzwanie dla 
Zjednoczonego Królestwa, współautor pracy Trener akademicki. Prawo konstytucyjne. 
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Zainteresowania naukowe obejmują krytyczną refleksję nad prawem konstytucyjnym, ustrój 
państw anglo-amerykańskiego kręgu kulturowego oraz prawo parlamentarne i wyborcze.

Paweł	Kuczma – dr nauk prawnych, radca prawny, starszy wykładowca w Instytucie 
Społeczno-Prawnym Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 
członek Rady Naukowej „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift”. Autor ponad siedem-
dziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz praw człowieka.

Artur	Ławniczak	−	dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek-korespondent 
zespołu redakcyjnego „Nouvelle Ecole”.

Małgorzata	Masternak-Kubiak	– dr hab., prof. nadzw. w Katedrze Prawa Konstytu-
cyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Justyna	Michalska	− adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego na tymże Wydziale. Wielolet-
ni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział we Wrocławiu. Zaintereso-
wania: prawo konstytucyjne, ustrój państwa, prawa człowieka, prawo zabezpieczenia 
społecznego.

Anna	Młynarska-Sobaczewska	– dr hab., prof. nadzw. w Instytucie Nauk Prawnych 
PAN, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich w INP PAN. 
Zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”. Stypendystka 
Fundacji Kościuszkowskiej (2014−2015). Adwokat.

Jerzy	Oniszczuk	– prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Administracji Publicznej Szko-
ły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor ponad trzydziestu opracowań książkowych 
i ponad stu czterdziestu artykułów poświęconych zagadnieniom teoretycznym i filozo-
ficznym dotyczącym państwa i prawa, a także problematyce prawa konstytucyjnego 
i swobód jednostki.

Jędrzej	Pliszka − doktorant w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo koncentruje się na problemach 
z zakresu prawa ustrojowego i teorii państwa w nauce polskiej i europejskiej.

Andrzej	Pogłódek – dr nauk prawnych, absolwent prawa i stosunków międzynarodowych 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adiunkt w Katedrze 
Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych UKSW. 
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Ewa	Tuora-Schwierskott	–	prof. nadzw. dr hab., LLM wiceprezes Deutsch-Polnische 
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Justyna	Węgrzyn – dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Praw i Wolności Jednost-
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informacji publicznej, autor i współautor wielu publikacji z tego zakresu. Członek komi-
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