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POJĘCIE, MIEJSCE I ŹRÓDŁA PRAWA  
KONSTYTUCYJNEGO 

 
 
 

 
1. POJĘCIE PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 

  
Pojęcie prawa konstytucyjnego nie jest jednoznaczne, używane bywa  

w różnych kontekstach i odniesieniach. Nie zawsze też i nie wszędzie dla 
określenia tego samego przedmiotu używa się tej właśnie nazwy.  

Prawo konstytucyjne to – podobnie jak prawo cywilne, karne, rodzinne 
– część norm prawnych wyróżniona ze względu na pewne przyjęte kryte-
rium. O ile jednak w przypadku pozostałych działów prawa ich zakres 
określony przymiotnikiem w zasadzie nie budzi wątpliwości, to w tym 
przypadku przymiotnik „konstytucyjne” może być rozumiany różnie. Sło-
wo „konstytucyjny” kojarzy się przede wszystkim z konstytucją, czyli 
głównym aktem normatywnym, zawierającym normy o najwyższej mocy 
prawnej i regulującym zagadnienia o najwyższym znaczeniu państwowym. 
Prawo konstytucyjne nie może jednak być utożsamiane z „prawem zawar-
tym w konstytucji”.  

Zakres regulacji w różnych konstytucjach bywa różny, o czym świad-
czą choćby różnice w ich objętości. Są konstytucje mieszczące się na jednej 
stronie maszynopisu, znane są i takie, które miały postać książeczki. Już 
choćby stąd wynika wniosek, że zakres prawa konstytucyjnego musiałby 
być w tej sytuacji bardzo zmienny i w wielu przypadkach byłoby ono wręcz 
nieporównywalne pod rządami różnych konstytucji. Zamieszczenie pew-
nych regulacji w konstytucji bądź ich pominięcie jest przy tym niekiedy nie 
tylko wynikiem przyjęcia pewnych przemyślanych koncepcji ustrojowych, 
ale często także i wynikiem doraźnego kompromisu politycznego w toku 
prac redakcyjnych. Z różnic w zakresie regulacji konstytucyjnej nie zawsze 
można zatem wyciągać wnioski co do założeń ustrojodawcy.  

Ustalając znaczenie pojęcia „prawo konstytucyjne”, można też odwołać 
się do etymologii słowa „konstytucyjny”. Pochodzi ono z łacińskiego consti-

Rozdział I 
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tuere, czyli „ustanawiać”, „urządzać”. Przymiotnik ten stał się zresztą czę-
ścią języka polskiego w spolszczonej wersji „konstytuować”. W tym zna-
czeniu „prawo konstytucyjne” oznacza tę część norm prawnych, która 
„urządza” państwo, ustanawia jego konstrukcję, rozstrzyga kwestie naj-
ważniejsze dla jego istnienia, czyli właśnie je „konstytuuje” w powszechnie 
przyjętym znaczeniu tego słowa. Zasadnicza część tej regulacji zawarta jest 
oczywiście zawsze w konstytucji (jeśli tylko w danym państwie taki akt 
normatywny istnieje), ale o zaliczeniu normy prawnej do prawa konstytu-
cyjnego nie decyduje jednak kryterium formalne (mocy prawnej) a meryto-
ryczne (treści normy, jej przedmiotu). 

Do połowy lat siedemdziesiątych w Polsce do określenia tej dziedziny 
prawa powszechnie używano nazwy „prawo państwowe”, stosowanej jako 
synonim prawa konstytucyjnego także w niektórych innych językach (gosu-
darstwiennoje prawo, Staatsrecht). Określenia tego nie należy odczytywać jako 
„prawa obowiązującego w państwie” (w odróżnieniu od jakiegoś „prawa 
niepaństwowego”), gdyż prawo z definicji może być w tym znaczeniu tylko 
„państwowe”. Przymiotnik „państwowe” wskazuje nie na autora norm czy 
przestrzenny zakres ich obowiązywania, ale na przedmiot regulacji: chodzi 
tu o normy których przedmiotem jest samo państwo, które mają największe 
znaczenie dla jego organizacji i funkcjonowania. 

Znana jest także nazwa „prawo polityczne”, mająca jednak dziś już zna-
czenie raczej historyczne, a pochodząca od J.J. Rousseau. W Polsce określenie 
to było używane w okresie międzywojennym i w latach czterdziestych. 
Przymiotnik „polityczne” wskazywał na ścisły związek tej gałęzi prawa  
z polityką, czyli z mechanizmami sprawowania władzy państwowej. Jest to 
jednak określenie bodaj najbardziej nieostre z wyżej przytoczonych, poza tym 
dziś ta gałąź prawa wykracza poza zagadnienia par excellence polityczne.  

Można zatem stwierdzić, iż prawo konstytucyjne obejmuje całokształt 
norm prawnych obowiązujących w danym państwie, regulujących podsta-
wowe instytucje ustroju politycznego (zagadnienia sprawowania władzy: 
zasady podstawowe, mechanizmy sprawowania władzy), gospodarczego 
oraz statusu jednostki w państwie. W jego skład wchodzą normy określają-
ce: 

– podmiot władzy najwyższej w państwie,  
– formy sprawowania władzy państwowej przez ten podmiot, 
– stosunek państwa do różnych form własności,  
– zakres władzy państwowej wobec jednostki,  
– organizację i tryb funkcjonowania aparatu państwowego, przede 

wszystkim na szczeblu centralnym. 
Pojęcie „prawo konstytucyjne” jest stosowane także w jeszcze innym 

znaczeniu, specyficznym dla dydaktyki na wydziałach prawa i administra-
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cji szkół wyższych. Potocznie – ale także w programach i planach studiów – 
określa się w ten sposób pewną dziedzinę wiedzy prawniczej: naukę prawa 
konstytucyjnego. Stosując takie znaczenie tego pojęcia – usankcjonowane 
tradycją i powszechnością używania, ale jednak nieprecyzyjne – trzeba pa-
miętać, że w tym przypadku oznacza ono względnie wyczerpujący, we-
wnętrznie uporządkowany i niesprzeczny zespół sądów o prawie konstytu-
cyjnym, sformułowanych i zweryfikowanych przy wykorzystaniu odpo-
wiednich metod badawczych. Można też naukę prawa konstytucyjnego 
rozumieć w znaczeniu podmiotowym: jako zorganizowaną działalność 
badawczą, której celem jest poznanie pewnego zespołu norm prawnych. 

 
 

2. MIEJSCE PRAWA KONSTYTUCYJNEGO  
W SYSTEMIE PRAWA 

 
Zbiór norm prawnych obowiązujących w danym państwie i w danym 

czasie z założenia nie jest przypadkowym ich nagromadzeniem, ale stanowi 
system – a więc całość złożoną z wielu elementów odpowiednio uporząd-
kowanych, wzajemnie niesprzecznych i współdziałających z sobą dla osią-
gnięcia pewnego celu. Normy tworzące system prawa mają różny przed-
miot i charakter i z tego względu podlegają różnym klasyfikacjom. 

Najstarszą z nich jest podział na prawo publiczne i prawo prywatne. 
W starożytnym Rzymie przyjęto, że prawem publicznym jest to, które doty-
czy ustroju państwa, prywatnym – to, które dotyczy korzyści jednostek. 
Konsekwencją zaliczenia normy do prawa publicznego bądź prywatnego są 
różnice w zakresie wolności kształtowania treści danego stosunku prawne-
go przez podmioty prawa. Prawo publiczne charakteryzuje się obligatoryj-
nym charakterem rozstrzygnięć i nierównorzędnością stron: państwa i in-
nych podmiotów prawa; nie pozostawia ono w zasadzie miejsca na uzgad-
nianie treści stosunków łączących strony. W przypadku prawa prywatnego 
zakres ten jest szeroki, prawo wyznacza głównie tylko jego granice, a w ich 
ramach podmioty prawa mogą dowolnie kształtować treść łączących je sto-
sunków. Podział na prawo publiczne i prywatne, co do zasady jest do dziś 
aktualny, jednak szczegółowe kryteria są przedmiotem licznych dyskusji. 
Współcześnie wiele norm dotyczy bowiem równocześnie interesu państwa, 
jak i jednostek. Nie ulega jednak wątpliwości, że prawo konstytucyjne jest  
z natury rzeczy częścią prawa publicznego, mimo iż jedną z jego głównych 
części jest właśnie regulacja praw i obowiązków jednostek. Jest to jednak 
regulacja kształtująca pewien element ustroju państwa: wyznaczająca obo-
wiązki państwa wobec jednostki i granice ingerencji władzy publicznej  
w sferę jej zachowań.  
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Inna generalna i powszechnie stosowana klasyfikacja norm prawnych 
ma charakter dychotomiczny i jest oparta na kryterium celu, którego osiąg-
nięciu dana norma służy. Pierwszą grupę stanowią normy prawa material-
nego, kształtujące treść pewnych stosunków społecznych (wprowadzają-
cych pewne prawa lub obowiązki określonych podmiotów). Drugą grupę 
tworzą normy prawa formalnego, zwanego inaczej prawem procesowym, 
których celem jest określenie sposobu realizacji praw i obowiązków wyni-
kających z norm prawa materialnego. Regulują one zatem właściwość po-
szczególnych organów, tryb ich działania, prawa i obowiązki stron związa-
ne z samym tokiem postępowania. W wielu działach prawa wyodrębnia się 
jako odrębne gałęzie prawo materialne i formalne, np. prawo karne mate-
rialne, prawo postępowania karnego; prawo administracyjne, prawo postę-
powania administracyjnego. W prawie konstytucyjnym nie stosuje się ta-
kiego wyodrębnienia, jednak w jego skład wchodzą normy obydwu rodza-
jów. W przeszłości prawo konstytucyjne składało się głównie z norm prawa 
materialnego, a normy proceduralne odnosiły się przede wszystkim do 
stosunków pomiędzy organami państwa, nie miały więc takiej doniosłości 
społecznej, jak w przypadku prawa karnego czy cywilnego. Ilość i znacze-
nie norm prawa formalnego w ramach prawa konstytucyjnego zasadniczo 
zwiększyły się wraz z rozwojem gwarancji prawnych chroniących konsty-
tucyjny status niepaństwowych podmiotów prawa (w tym zwłaszcza pra-
wa jednostek), a także typowych dla demokracji procedur osiągania roz-
strzygnięć.   

Najczęściej stosowanym podziałem jest wyróżnianie tzw. gałęzi prawa, 
czyli zespołów norm prawnych regulujących określone grupy stosunków 
społecznych (np. majątkowe, rodzinne, utrzymanie porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego). Katalog gałęzi prawa może być mniej lub bardziej roz-
budowany, ponieważ dla ich wyróżnienia mogą być stosowane kryteria  
o różnym stopniu szczegółowości. Prawo konstytucyjne jest jedną z pod-
stawowych gałęzi prawa, obok m.in. prawa administracyjnego, cywilnego, 
karnego, pracy. Również w jego ramach można wyróżnić bardziej szczegó-
łowe gałęzie (np. prawo parlamentarne). Posiada ono jednak pewne swoiste 
cechy, które wyróżniają je od innych gałęzi.   

Prawo konstytucyjne – podobnie jak prawo cywilne czy karne – ma 
swój wyraźnie określony przedmiot regulacji, podany wyżej. O ile jednak 
pozostałe gałęzie prawa zawierają normy odnoszące się tylko do jednej, 
konkretnej dziedziny stosunków społecznych, to prawo konstytucyjne ma 
znacznie szerszy zakres oddziaływania. Ponieważ podstawowym źródłem 
prawa konstytucyjnego jest konstytucja – akt o najwyższej mocy prawnej  
w państwie, który reguluje wszystkie zagadnienia organizacji i funkcjono-
wania państwa uznane za fundamentalne, przeto ta część norm prawa kon-
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stytucyjnego (zawartych w samej konstytucji) przesądza generalnie o treści 
wszystkich instytucji pozostałych gałęzi prawa. Normy wchodzące w skład 
tych gałęzi mają bowiem niższą moc prawną i wobec tego żadne rozstrzyg-
nięcia w nich zawarte nie mogą pozostawać w kolizji z normami konstytu-
cyjnymi; wręcz przeciwnie, muszą one służyć ich realizacji. W ten sposób 
prawo konstytucyjne wyznacza ramy, w których może – i musi – rozwijać 
się pozostała część systemu prawnego. Inną szczególną cechą tej dziedziny 
prawa jest to, że reguluje ona sam proces tworzenia prawa. To właśnie 
przede wszystkim normy prawa konstytucyjnego wyznaczają organy wła-
ściwe do stanowienia prawa i tryb ich działania przy wykonywaniu tej 
funkcji.  

Prawo konstytucyjne ma w tej sytuacji z natury rzeczy bliskie związki  
z wszystkimi pozostałymi gałęziami prawa, jednak szczególnie dotyczy to 
prawa administracyjnego. W przypadku tych dwóch gałęzi prawa – bar-
dziej niż w przypadku wielu innych – nie da się wyraźnie podzielić norm 
prawnych w sposób wyczerpujący i rozłączny na należące do jednej bądź 
drugiej z nich. Trudność ta ma swą przyczynę w tym, że przedmiot oby-
dwu gałęzi jest w zasadzie wspólny: jest nim państwo. Każda z tych części 
systemu prawnego dotyczy jednak innych aspektów jego organizacji i dzia-
łania. Prawo konstytucyjne zawiera normy dotyczące zagadnienia podmio-
tu suwerenności i szeroko rozumianych zasad wykonywania władzy; pra-
wo administracyjne przyjmuje natomiast punkt widzenia raczej wykonaw-
czo-organizatorski. W tej sytuacji pewna część norm jest przedmiotem ba-
dań zarówno nauki prawa konstytucyjnego, jak i administracyjnego. 

Szczególne miejsce prawa konstytucyjnego jest dobitnie zauważalne w 
okresach nadzwyczajnych w istnieniu państw: powstawania nowych bądź 
radykalnych przemian ustrojowych, spowodowanych różnego rodzaju re-
wolucjami i przewrotami. 

 
3. ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 

 

3.1. POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA 
 
Pojęcie „źródło prawa” pochodzi z łacińskiego określenia fontes iuris, 

stosowanego w prawie rzymskim. Odróżniano w nim fontes iuris oriundi – 
„źródła pochodzenia prawa”, określającego miejsce zamieszczenia norm 
prawnych od fontes iuris cognoscendi – „źródła poznania prawa”, odnoszą-
cego się do różnych form przekazu informacji o treści prawa.  

Również dziś pojęcie źródła prawa może być używane w różnych zna-
czeniach. Przez źródło prawa w znaczeniu materialnym (inaczej: socjolo-
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gicznym) rozumie się czynniki społeczne rodzące prawo, wpływające na 
jego treść, a więc np. wolę narodu czy prawodawcy, stosunki społeczno-
ekonomiczne. W znaczeniu formalnym (inaczej: prawniczym) to samo po-
jęcie oznacza formy istnienia norm prawnych, zatem w szczególności do-
kumenty, inne teksty lub przedmioty zawierające odpowiednio utrwalone, 
oryginalne brzmienie tych norm.  

W znaczeniu „źródeł poznania prawa” są nimi wszystkie źródła infor-
macji o treści prawa obowiązującego w określonym czasie i miejscu (np. 
kroniki historyczne, publikacje prasowe). W praktyce prawniczej, jeżeli nie 
czyni się wyraźnych zastrzeżeń, pojęciu źródła prawa nadaje się jego zna-
czenie formalne – i w takim znaczeniu będzie ono stosowane w dalszym 
ciągu. 

Ponieważ całokształt norm prawnych musi stanowić system, taki sam 
charakter musi mieć również całokształt obowiązujących źródeł prawa. Są 
nimi przede wszystkim  akty normatywne, czyli dokumenty zawierające 
normy prawne, stanowione przez właściwe organy państwa, działające w 
zakresie swoich kompetencji. System źródeł prawa zbudowany jest na pod-
stawie zasady hierarchiczności, wskutek czego znaczenie poszczególnych 
źródeł prawa jest uzależnione od miejsca, jakie w tym systemie zajmują i od 
związanej z tym mocy prawnej. W skład prawa konstytucyjnego mogą 
wchodzić w zasadzie wszelkie akty normatywne, ale z natury rzeczy pod-
stawowe znaczenie mają tu akty o najwyższej mocy prawnej, wydawane 
przez centralne organy państwa, przede wszystkim parlament (trzeba jed-
nak podkreślić, że często tylko część norm zawartych w danym akcie 
wchodzi w zakres prawa konstytucyjnego). Uzupełniające znaczenie mogą 
mieć innego rodzaju dokumenty zawierające normy prawne: umowy za-
warte przez przynajmniej dwa podmioty, posiadające do tego kompetencję 
wynikającą z przepisów prawa. W tym przypadku normy prawne powstają 
nie w drodze jednostronnego aktu stanowienia przez organ, ale w drodze 
negocjacji i kompromisu pomiędzy odpowiednim organem władzy pu-
blicznej a np. organizacją społeczną.  

W niektórych systemach prawnych źródłami prawa konstytucyjnego 
mogą być inne fakty tworzące prawo – prawo zwyczajowe lub precedensy 
sądowe. 

 
 

3.2. POJĘCIE I CECHY SZCZEGÓLNE KONSTYTUCJI 
 
Pod pojęciem konstytucji rozumie się współcześnie przede wszystkim 

akt normatywny, stanowiący podstawę całego systemu prawnego i będący 
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głównym źródłem prawa konstytucyjnego. Jest to tzw. konstytucja pisana. 
Obok niej istnieje jednak także tzw. konstytucja rzeczywista, którą ma każ-
de państwo i która jest zjawiskiem przede wszystkim socjologicznym, gdyż 
stanowi ją faktyczny układ sił w państwie. Już w 1862 r. F. Lassalle zauwa-
żył w swoim słynnym wykładzie O istocie konstytucji, że właśnie tak rozu-
miana konstytucja decyduje o praktycznym funkcjonowaniu państwa,  
a konstytucja jako akt prawny nie może pozostawać z nią w sprzeczności, 
gdyż stanie się wtedy dokumentem tylko formalnie obowiązującym, ale  
w praktyce nie przestrzeganym. 
 Potwierdzające aktualność poglądu Lassalle’a zjawisko priorytetu 
konstytucji rzeczywistej wobec pisanej jest stosunkowo często spotykane. 
Wystarczy powołać przykład systemu ustrojowego USA, powszechnie dziś 
określanego jako „prezydencki”, który jeszcze przed stu laty prezydent 
USA Thomas Woodrow Wilson, profesor prawa konstytucyjnego z Prince-
ton, ustrój ten nazywał kongresowym. Przemiany polegające na zdobywa-
niu przez prezydenta pozycji przywódczej trwały całe dziesięciolecia i były 
wynikiem nie zmian prawnych, ale faktycznych, związanych z sytuacją 
gospodarczą, polityczną a także militarną i w konsekwencji w szczególności 
zwiększenia interwencjonizmu państwowego, zerwania z doktryną izola-
cjonizmu w polityce zagranicznej.  
 Polska konstytucja kwietniowa z 1935 roku ustanawiała system rzą-
dów autorytarnych z niezwykle silną pozycją prezydenta, dominującego 
nad pozostałymi organami państwa. Rozwiązanie to przygotowano z my-
ślą,  iż prezydentem zostanie Józef Piłsudski, do czego nie doszło wskutek 
jego śmierci i prezydentem pozostał Ignacy Mościcki. Faktycznie jednak 
przewagę polityczną w kraju uzyskał obóz marszałka Edwarda Rydza-
Śmigłego. Sytuacja ta skończyła się tym, że prezydent wydał w 1936 r. 
okólnik, w którym faktycznie zmienił postanowienia konstytucji, nadając 
Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych (którym był Rydz – Śmigły) status 
drugiej osoby w państwie i nakazując wszystkim funkcjonariuszom pań-
stwowym, na czele z premierem, okazywanie mu „objawów honoru i po-
słuszeństwa”….  

Współczesnym przykładem jest choćby obowiązywanie przepisów 
konstytucji z 1952 r. w Polsce w latach 1990-1997.  W tym czasie zachowały 
formalnie moc obowiązującą przepisy tej konstytucji określające m.in. pra-
wa socjalne obywateli i zawierające ich szeroki katalog. Wskutek zmiany 
warunków ustrojowych i fundamentalnych założeń polityki państwa cała 
praktyka ustrojowa – w tym rozwiązania przyjmowane w ustawach – zmie-
rzała jednak w kierunku jednoznacznie odwrotnym: nie do rozwijania tych 
praw, ale do ich radykalnego ograniczania. W ten sposób konstytucja rze-
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czywista wykazała znów – jak zawsze – swoją nadrzędność wobec konsty-
tucji pisanej. 

Pierwsze konstytucje pisane stanowiły spis zasad organizacji i funkcjo-
nowania centralnych organów państwa, którego celem było ograniczenie 
władzy absolutnej. Z jednej strony zawierały one opis konstrukcji systemu 
sprawowania władzy, z drugiej – stanowiły rodzaj hamulca utrudniającego 
jednostronną zmianę tych reguł przez organy sprawujące władzę. We 
współczesnych państwach demokratycznych powszechnie przyjmuje się 
tzw. zasadę konstytucjonalizmu, zgodnie z którą każde państwo musi 
mieć swoją konstytucję – niekoniecznie jako jeden akt normatywny, ale jako 
zbiór reguł prawnych określających fundamenty organizacji państwa (np.  
w Wielkiej Brytanii na konstytucję składają się różne akty prawa pisanego, 
ale także prawo zwyczajowe i precedensy). Zasada ta nie ogranicza się jed-
nak do samego faktu posiadania przez państwo konstytucji, ale obejmuje 
także istnienie instytucji zapewniających jej realizację. 

Konstytucja jako naczelny akt normatywny w państwie wyróżnia się od 
wszystkich innych źródeł prawa swoimi specyficznymi cechami, do których 
zalicza się szczególną treść, szczególną formę oraz szczególną moc prawną. 

 Szczególna treść konstytucji polega na tym, że to właśnie w niej regu-
luje się (choć z bardzo różnym stopniem szczegółowości) pewne zagadnie-
nia powszechnie uznawane za fundamentalne dla ustroju państwa (co nie 
znaczy, że regulacja ta nie może wykraczać, nieraz nawet daleko, poza ten 
zakres). Przyjmuje się, że są to:  

1) główne zasady ustroju;  
2) organizacja aparatu państw. szczebla centralnego;  
3) podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki (ten element 

jest uznawany jako niezbędny element współczesnych konstytucji demo-
kratycznych; dawniej uważano, że status jednostki określa prawo natury  
i wobec tego w ogóle nie powinien być on przedmiotem regulacji prawa 
pozytywnego); 

4) w państwach o strukturze związkowej (federalnych) – także pio-
nowe zależności pomiędzy władzą centralną a podmiotami terenowymi. 

Ponieważ konstytucja jako fundament całego systemu prawnego po-
winna być aktem trwałym,  obowiązującym przez dziesięciolecia, należy  
unikać jej uchwalania w okresach niestabilności politycznej, gdy układ sił w 
państwie nie jest jeszcze utrwalony. Istnieją  w związku z tym również tzw. 
„małe konstytucje”, powstające zwykle w okresach przejściowych, jako 
rozwiązanie tymczasowe do uchwalenia pełnej konstytucji (np. w Polsce w 
latach 1919, 1947, 1992). Obok tymczasowości małe konstytucje charaktery-
zują się również fragmentarycznością, polegającą na tym, że mogą one nie 
zawierać wszystkich wymienionych wyżej elementów treściowych. Zawsze 
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jednak muszą zawierać tzw. „minimum konstytucyjne”. Obejmuje ono 
tylko przepisy dotyczące fundamentalnych zasad organizacji aparatu pań-
stwowego na szczeblu centralnym. Jeżeli akt normatywny posiada pozosta-
łe szczególne cechy właściwe konstytucjom, ale nie zawiera tego „mini-
mum”, nie może być uznany za konstytucję. 

Szczególna forma konstytucji może się przejawiać w jej nazwie oraz 
trybie wprowadzania i zmiany. 

Konstytucja nie zawsze jest tak określona w tytule aktu, ale z reguły jej 
nazwa wskazuje, że jest to akt szczególnego rodzaju, poprzez użycie takich 
określeń, jak np. „ustawa zasadnicza”, „ustawa konstytucyjna”, „karta” itp. 
Może jednak zdarzyć się i tak, że konstytucja, zwłaszcza tzw. mała, jest 
formalnie tylko uchwałą parlamentu (jak polska z 1919 r.).  

Charakterystyczne dla konstytucjonalizmu europejskiego XIX w. było 
wprowadzanie konstytucji w drodze oktrojowania, czyli nadania przez 
władcę. Oktrojowanie konstytucji służyło wówczas wprowadzaniu monar-
chii konstytucyjnej i odegrało pozytywną rolę w rozwoju konstytucjonali-
zmu w jego pierwszym okresie. Obecnie taki sposób wprowadzania konsty-
tucji w ogóle nie występuje (poza państwami takimi jak Kuwejt, czy Katar).  

Współczesne konstytucje państw demokratycznych są uchwalane bez-
pośrednio przez naród jako suwerena bądź przez organ przedstawicielski. 
Uchwalanie bezpośrednie przybiera postać referendum konstytucyjnego, 
która to forma jest jednak dość kontrowersyjna. Doświadczenia kampanii 
referendalnej z okresu uchwalania obecnie obowiązującej konstytucji wska-
zują, że uchwalanie całej konstytucji w formie referendum może budzić 
poważne zastrzeżenia. Z jednej strony wyrażanie woli przez organ przed-
stawicielski zawsze w pewnym stopniu zniekształca wolę społeczeństwa, 
często pewne rozwiązania zależą tylko od bieżących okoliczności politycz-
nych lub personalnych i z tego względu bezpośrednie decydowanie przez 
naród w sprawie przyjęcia tak zasadniczego dokumentu wydaje się znacz-
nie bardziej zgodne z założeniami państwa demokratycznego. Z drugiej 
strony konstytucja jest aktem wyjątkowo złożonym, zawierającym jedno-
cześnie bardzo wiele i bardzo różnych rozstrzygnięć, których zrozumienie 
wymaga często dość znacznej wiedzy prawniczej lub doświadczenia –  
a przede wszystkim wnikliwego zapoznania się z projektem i sporej odpor-
ności społeczeństwa na demagogię, która niekiedy dominuje w kampanii 
agitacyjnej prowadzonej przed głosowaniem. Ponadto nawet przy kompe-
tentnie dokonanej ocenie projektu jest ona na ogół niejednoznaczna i zmu-
sza do niekiedy bardzo zasadniczej redukcji opinii, aż do wyboru „mniej-
szego zła”. W tych warunkach uchwalanie konstytucji w drodze głosowania 
ludowego stanowi jedynie populistyczny gest, który może mieć znaczenie 
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raczej tylko psychologiczne i socjotechniczne. Można nawet zgłosić uzasad-
nione wątpliwości, czy wynik referendum nie jest w takich przypadkach 
bardziej przypadkowy niż wynik głosowania w organie przedstawicielskim. 
Organem takim może być zwykły parlament bądź też tzw. konstytuanta, 
czyli organ, którego głównym (z reguły jednak nie jedynym) zadaniem jest 
uchwalenie nowej konstytucji.  

Inaczej ma się sprawa z konkretnie ujętymi problemami, które mają być 
przedmiotem regulacji w konstytucji. W odniesieniu do nich większość 
obywateli potrafi zająć samodzielne stanowisko – racjonalne bądź emocjo-
nalne, ale wyraźnie uświadamiane i odnoszące się do meritum. 

Wydaje się, że stosunkowo najlepszym rozwiązaniem jest łączenie oby-
dwu tych sposobów uchwalania konstytucji. W pierwszym etapie nad pro-
jektem powinien pracować organ przedstawicielski, prowadzący publiczną 
debatę w tym zakresie, przyjmujący i uważnie rozpatrujący wnioski okreś-
lonych grup obywateli. W szczególnych sytuacjach, dotyczących rozstrzyg-
nięcia problemów mających być przedmiotem regulacji konstytucyjnej  
o dużej doniosłości bądź budzących silne kontrowersje społeczne, celowe 
może być nawet przeprowadzenie referendum cząstkowego1. Instytucja ta 
nie jest jednak uniwersalnym sposobem na tworzenie dobrej i demokra-
tycznej konstytucji, ponieważ i w tym przypadku istnieją podobne zagroże-
nia, co w przypadku głosowania nad całością projektu. W pewnych sytua-
cjach i pod warunkiem właściwego postawienia problemu takie referendum 
może jednak spełnić bardzo doniosłą i pozytywną rolę społeczną. Dopiero 
po zakończeniu tych prac celowe jest przeprowadzenie referendum o cha-
rakterze ratyfikacyjnym.  

Pojęcie zmiany konstytucji odnosi się do tzw. nowelizacji, czyli uchy-
lenia niektórych postanowień, nadania im innej treści bądź ustanowienia 
nowych norm konstytucyjnych. Ze względu na stosowane tu procedury 
wyróżnia się konstytucje sztywne i elastyczne (giętkie); konstytucją sztyw-
ną jest taka, która wprowadza szczególne wymogi quorum i większości 
(trudniejsze do spełnienia niż przy uchwalaniu ustaw zwykłych), ewentual-
nie udział innych podmiotów (np. samego suwerena w formie referendum, 
parlamentów lokalnych). Zmiany konstytucji mogą być dokonywane  
w tekście zawartych w niej norm (taką procedurę stosuje większość państw 

________________ 

1 Takie rozwiązanie przyjęto w ustawie konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie 
przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1992 r., nr 67, poz. 
336). Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum przedmiotem 
takiego referendum mogły być „określone problemy lub rozwiązania projektu Konstytucji” 
(Dz. U. 1995 r., nr 99, poz. 487). W praktyce jednak z tej możliwości nie skorzystano. 
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europejskich) bądź poprzez inne, równolegle obowiązujące akty norma-
tywne (USA, Austria). 

Niekiedy konstytucje zawierają ograniczenia (zakazy) dotyczące doko-
nywania ich zmian w pewnym określonym kierunku. Zakazy te mają jed-
nak wartość oczywiście tylko w takich granicach, w jakich istnieje w tym 
zakresie zgodność konstytucji pisanej z rzeczywistą.  

Kolejną szczególną cechą konstytucji jest jej moc prawna. Każdy akt 
prawotwórczy jest wyposażony w tzw. moc obowiązującą i moc prawną. 
Moc obowiązująca każdego aktu jest jednakowa, natomiast moc prawna jest 
uzależniona od miejsca, jakie dany akt zajmuje w systemie źródeł prawa. 
System prawa jest bowiem zbudowany hierarchicznie i składa się z aktów 
jednakowo obowiązujących, ale wzajemnie sobie podporządkowanych. 
Miejsce aktu w systemie prawa zależy głównie od pozycji organu, który jest 
jego autorem (akty o najwyższej mocy prawnej pochodzą w zasadzie za- 
wsze od parlamentu), ale z reguły ten sam organ może wydawać różne akty 
o nierównej mocy prawnej.  

Konstytucja ma z definicji najwyższą moc prawną spośród wszystkich 
źródeł prawa. Oznacza to, że wszystkie inne akty normatywne wchodzące 
w skład systemu prawa krajowego: 

– nie mogą być nadrzędne albo równorzędne z konstytucją,  
– są podporządkowane normom konstytucyjnym (zakaz sprzeczności), 
– muszą służyć realizacji konstytucji (osiągnięciu tych samych celów), 
– muszą być wydane, gdy jest to w konstytucji przewidziane lub po-

trzebne do jej realizacji,  
– mogą być bezpośrednio uchylone przez normę konstytucyjną. 
Nie można nie zauważyć, że konstytucja ma najwyższą moc prawną  

w systemie prawa krajowego, ale w warunkach współczesnego świata coraz 
większą rolę odgrywa także prawo międzynarodowe. Formalnie staje się 
ono obowiązujące po jego zaakceptowaniu przez organy krajowe na zasa-
dach określonych w konstytucji, ale jest ono jednym z zasadniczych źródeł 
prawa krajowego w sensie materialnym. Demokratyczne państwo, mające 
aspiracje do pełnego członkostwa wspólnoty międzynarodowej, nie może 
sobie dzisiaj pozwolić na nieprzestrzeganie standardów ukształtowanych  
w prawie międzynarodowym. 

Konstytucja, podobnie zresztą jak każdy inny akt normatywny, ma 
swoją systematykę, wyrażającą się w strukturze treści tego aktu, uporząd-
kowanej według pewnych kryteriów. Konstrukcja ta nie jest przypadkowa, 
poszczególne działy i przepisy są usystematyzowane zgodnie z pewnymi 
ideami przewodnimi przyjętymi przez ustrojodawcę. Charakterystycznym, 
często spotykanym w konstytucjach elementem ich struktury jest tzw. 
wstęp (preambuła), który w innych aktach normatywnych występuje raczej 
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wyjątkowo. Wyróżnia się on od innych części formą redakcyjną, nie jest 
bowiem ujęty w formę artykułów, ale napisany tekstem ciągłym, przy za-
stosowaniu szczególnego języka, obfitującego w słowa i zwroty patetyczne. 
Ponieważ ponadto wstęp zawiera w swej treści często elementy opisowe, 
mogą powstawać wątpliwości, czy jest on integralną częścią konstytucji 
jako aktu normatywnego. Należy jednak przyjąć, że jeżeli tylko ze sformu-
łowań użytych we wstępie można wyprowadzić pewne normy bądź przy-
najmniej dyrektywy interpretacyjne, pozwalające na właściwe dokonywa-
nie wykładni norm zawartych w dalszych częściach konstytucji, to w tym 
zakresie wstęp ma również charakter normatywny, bez względu na różnice 
redakcyjno-słowne.  

Przepisy zamieszczone w konstytucji mają również pewną ustaloną 
wewnętrzną hierarchię. Niektóre z nich mają znaczenie bardziej ogólne  
i zasadnicze niż inne, muszą być brane pod uwagę przy dokonywaniu 
wykładni innych przepisów.  

Wejście w życie konstytucji może nastąpić bezpośrednio po formalnym 
ogłoszeniu, po upływie vacatio legis, po ziszczeniu się określonych zdarzeń 
(np. ratyfikacji w referendum albo przez parlamenty części składowych 
państwa związkowego), może też być wprowadzana częściowo od razu  
– częściowo po spełnieniu się pewnych zdarzeń (np. wydaniu odpowied-
nich aktów)2. 

Konstytucja może być stosowana bezpośrednio bądź poprzez ustawy. 
Bezpośrednie obowiązywanie konstytucji oznacza, że każdy podmiot pra-
wa może występować z roszczeniem o realizację praw przyznanych mu  
w konstytucji bezpośrednio, na podstawie jej przepisów. Jeżeli dochodzenie 
tych praw możliwe jest tylko na podstawie ustaw bądź innych aktów nor-
matywnych, wydanych przez organy państwa, wtedy konstytucję stosują 
tylko te organy – w zasadzie są to organy najwyższe w danym państwie. 
Adresaci praw przyznanych w konstytucji roszczenia uzyskują dopiero na 
podstawie przepisu ustawy, wydanej przez parlament w wyniku realizacji obo-
wiązku nałożonego w konstytucji. 

Jednym z kluczowych zagadnień państwa prawnego jest zapewnienie 
szczególnej ochrony konstytucji, polegającej na wprowadzeniu procedur 
umożliwiających kontrolę aktów prawnych parlamentu z punktu widzenia ich 
zgodności z ramami wyznaczonymi w konstytucji, czyli zapewnieniu tzw. 
konstytucyjności ustaw. Istnieją w tym względzie dwa podstawowe modele: 

________________ 

2 Swoistym rekordem jest pod tym względem XXVII poprawka do konstytucji USA, 
którą uchwalono 25 września 1789 a weszła w życie 7 maja 1992 r. po ratyfikacji przez 
36. stan. 
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– tzw. amerykański (rozproszony), który polega na tym, że nie tworzy 
się jednego organu (sądu konstytucyjnego), ale kontrole zgodności 
ustaw z konstytucją powierza się wszystkim sądom przy okazji roz-
patrywania konkretnych spraw. Sądy nie mają wprawdzie prawa ge-
neralnego uchylania ustawy, ale z uwagi na szczególną rolę prece-
densów w prawie amerykańskim orzeczenie Sądu Najwyższego  
o niekonstytucyjności ustawy praktycznie eliminuje ją z obrotu 
prawnego; 

– tzw. europejski (sądowy, skoncentrowany), który powstał w Austrii  
i Czechosłowacji po I wojnie światowej, a rozwinął się w Europie po 
II wojnie światowej. W systemie tym tworzy się jeden wyspecjalizo-
wany organ o charakterze sądowym, który jest wyłącznie właściwy 
do orzekania o zgodności ustaw z konstytucją. Sądy – podobnie jak 
niektóre inne organy państwowe – mogą jedynie wnioskować o do-
konanie takiej kontroli, która może mieć również charakter abstrak-
cyjny, tzn. nie musi wiązać się z konkretnym postępowaniem w in-
dywidualnej sprawie. 

 
 

3.3. POZAKONSTYTUCYJNE ŹRÓDŁA PRAWA 
KONSTYTUCYJNEGO 

 
Wśród pozakonstytucyjnych źródeł prawa na pierwszym miejscu nale-

ży wymienić tzw. ustawy konstytucyjne. Są to akty normatywne, które mają 
moc prawną równą konstytucji, ale nie są konstytucją, ze względu na swoją 
treść: nie regulują one zagadnień objętych pojęciem minimum konstytucyjne-
go. W formie ustaw konstytucyjnych często określa się tryb przygotowania  
i uchwalenia nowej konstytucji, przepisy wprowadzające nową konstytucję 
(mają one z założenia charakter tymczasowy, wobec czego bardziej prak-
tyczne jest ich zamieszczenie poza tekstem konstytucji). Nazwę „ustawa 
konstytucyjna” może jednak nosić także konstytucja, wobec czego kryte-
rium wyróżnienia nie jest tytuł aktu o szczególnej mocy prawnej, ale jego 
treść. 

Kolejnym źródłem prawa konstytucyjnego są ustawy, czyli akty o mocy 
prawnej najwyższej po konstytucji, uchwalane przy zastosowaniu specjalnej 
procedury przez parlament, niekiedy z udziałem także innych podmiotów. 
W niektórych państwach wyjątkowo możliwe jest także uchwalenie ustawy 
w drodze referendum. W formie ustawy reguluje się zagadnienia najważ-
niejsze dla ustroju i funkcjonowania państwa oraz zakres obowiązków, 
wolności i praw obywatelskich. W niektórych systemach prawnych wyróż-
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nia się ustawy zwykłe i ustawy o podwyższonej stabilności (wyższa moc 
prawna, utrudnione dokonywanie zmian), zawierające regulacje o szcze-
gólnym znaczeniu ustrojowym (np. we Francji – tzw. ustawy organiczne). 
Pod względem mocy prawnej mogą też być zrównane z ustawami inne akty 
zawierające normy prawne. Zalicza się do nich w szczególności umowy 
międzynarodowe, a także dekrety (zwane też rozporządzeniami z mocą 
ustawy), wydawane przez głowę państwa bądź rząd, a dopiero post factum 
poddane kontroli parlamentu. W pewnym zakresie źródłami prawa konsty-
tucyjnego są też niektóre akty wykonawcze w stosunku do ustaw. Szcze-
gólnym rodzajem źródeł prawa konstytucyjnego są regulaminy parlamen-
tarne, które mają formę uchwał regulujących wewnętrzną organizację i tryb 
działania parlamentu.  

Prawo tworzone może też być poprzez prawne usankcjonowanie zwy-
czaju, czyli ustalonego sposobu postępowania w określonych sytuacjach, 
powszechnie uznanego za wiążący. Usankcjonowanie zwyczaju polega na 
tym, że organ prawotwórczy odsyła w tworzonym przepisie do normy 
zwyczajowej bądź wprowadza od niej wyjątki. W niektórych systemach 
prawnych, zwłaszcza anglosaskich, prawo może być tworzone także po-
przez tzw. precedensy prawotwórcze. Precedens prawotwórczy polega na 
tym, że decyzja sądu wiąże w podobnych sprawach wszystkie sądy niższe 
lub równe temu, który rozstrzygnięcie wydał. Pojęcie precedensu występuje 
także w systemach prawa ustawowego (np. w Polsce), ale ma inne znacze-
nie: oznacza powołanie się w argumentacji na wcześniejsze rozstrzygnięcia w 
podobnych sprawach. Taki „precedens” nie ma charakteru normy prawnej, 
ale jest uzupełniającym, dodatkowym argumentem uzasadnienia określone-
go stanowiska prawnego.  

 
 
 
Podstawowe podręczniki z zakresu prawa konstytucyjnego: 
 
1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2012 
2. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, 
3. Górecki D. (red.) Polskie prawo konstytucyjne, 2012 
4. Grzybowski M. (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2009. 
5. Sarnecki P., Prawo konstytucyjne, C.H.Beck 2011. 
6. Sagan S. Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2003 
7. Winczorek P., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej,    

Warszawa 2003. 
8. Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń, 2011. 
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 ŹRÓDŁA PRAWA W POLSCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA KRAJOWEGO 
 
W konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. zagadnienia systemu źródeł pra-

wa zostały ujęte w sposób znacznie szerszy i bardziej precyzyjny niż kiedy-
kolwiek wcześniej. Redagując je, w szerokim zakresie wykorzystano doro-
bek literatury prawniczej, uwzględniając wiele powtarzanych od lat postu-
latów. Nie znaczy to jednak, że regulacja ta jest całkowicie wyczerpująca, 
nie pozostawiająca wątpliwości i pola do dyskusji, a także, że nie jest po-
zbawiona rozstrzygnięć kontrowersyjnych.  

Na podstawie przepisów konstytucyjnych obowiązujących przed wej-
ściem w życie obecnej konstytucji funkcjonował w Polsce tzw. otwarty sys-
tem źródeł prawa. Wobec dość ogólnikowego brzmienia ówczesnej regula-
cji konstytucyjnej dotyczącej katalogu aktów normatywnych i organów 
upoważnionych do ich wydawania, przyjęto powszechnie, że nie jest ona 
wyczerpująca. W praktyce oznaczało to, że dopuszczalne było wydawanie 
aktów normatywnych także innych rodzajów niż wymienione w konstytucji 
i przez inne organy, jeśli tylko otrzymały one do tego upoważnienie  
w ustawie zwykłej. Prowadziło to do pojawiania się zupełnie nowych rodza-
jów źródeł prawa (różnego rodzaju okólników, wytycznych itp.) i trudności 
w ustaleniu wzajemnych relacji między nimi. Sytuacja taka jest zawsze zja-
wiskiem w pewnej mierze patologicznym, gdyż źle wpływa na stan świa-
domości prawnej obywateli, powoduje także pewien chaos prawny, który 
niekorzystnie odbija się na funkcjonowaniu państwa jako całości. 

W konstytucji z 1997 r. całość aktów normatywnych podzielono na akty 
prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznego. Jako na-

Rozdział II 
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czelną ideę w tym zakresie przyjęto postulat zamknięcia systemu po-
wszechnie obowiązujących źródeł prawa, tzn. wyraźnego określenia w ja-
kich formach mogą istnieć i przez jakie organy mogą być wydawane akty 
normatywne, które mogą stanowić podstawę dla rozstrzygnięć indywidual-
nych. Trzeba jednak zauważyć, że w przepisach konstytucji nie przesądza 
się jednoznacznie dopuszczalności istnienia prawa zwyczajowego i prece-
densu prawotwórczego. 

Podstawową cechą prawa powszechnie obowiązującego jest właśnie 
to, że jedynie ono może stanowić podstawę decyzji wobec obywateli, osób 
prawnych oraz innych podmiotów. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju decyzje 
władcze, a zwłaszcza o orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne. Roz-
wiązanie to zapewnia, że obowiązki i ciężary mogą nakładać na jednostkę 
jedynie akty najwyższego rzędu, uchwalane przez pochodzące z wyborów 
organy przedstawicielskie (Sejm z udziałem Senatu), lub wprowadzane  
z upoważnienia i pod kontrolą tych organów (umowy międzynarodowe, 
rozporządzenia). Ze względu na znaczenie tych aktów, warunkiem ich wej-
ścia w życie jest prawidłowe ogłoszenie, które polega na publikacji aktu we 
właściwym dzienniku publikacyjnym i jego przekazaniu do rozpowszech-
niania – tak aby adresaci norm mieli faktyczną możliwość zapoznania się  
z nimi. Wejście w życie następuje jednak w zasadzie po upływie przynajmniej 
14 dni od ogłoszenia (vacatio legis). Wejście w życie w dniu ogłoszenia jest 
możliwe tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych i pod warunkiem, 
że akt nie nakłada obowiązków na podmioty nie podlegające organom pań-
stwowym.  

Aktami prawa powszechnie obowiązującego są następujące rodzaje ak-
tów normatywnych stanowionych jednostronnie przez organy władzy pu-
blicznej: konstytucja, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporzą-
dzenia wykonawcze w stosunku do ustaw oraz akty prawa miejscowego. 
Ponadto prawem powszechnie obowiązującym są też ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, które w odróżnieniu od pozostałych aktów są tworzone 
w drodze dwu- lub wielostronnego porozumienia z udziałem Polski.  

Z powyższego wyliczenia można wysnuć wniosek, że nie jest obecnie 
dopuszczalne wydawanie ustaw konstytucyjnych obowiązujących obok 
konstytucji i niezależnie od niej. Każdy akt o mocy prawnej konstytucji mo-
że być tylko konstytucją albo aktem ją nowelizującym, bezpośrednio zmie-
niającym jej treść.  

Konstytucja wyróżnia się od innych ustaw cechami, które zostały 
omówione w rozdziale I. Zalicza się ona do konstytucji sztywnych, ponie-
waż jej zmiana jest dopuszczalna w szczególnym trybie, trudniejszym do 
przeprowadzenia niż stosowany dla uchwalania ustaw zwykłych. Inicjaty-
wę w tej sprawie mogą wykonać tylko: przynajmniej 92 posłów, Senat lub 
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Prezydent RP. Zmiany konstytucji są uchwalane oddzielnie przez Sejm 
(większością kwalifikowaną 2/3 głosów) i Senat (większością bezwzględną) 
w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby członków izby. Jeżeli 
przedmiotem zmiany są zasady ustrojowe, status prawny jednostki lub 
procedura uchwalania zmian konstytucyjnych, na wniosek podmiotu 
uprawnionego do inicjatywy w sprawie zmiany konstytucji Marszałek Sej-
mu zarządza referendum zatwierdzające, w którym nie stosuje się żadnych 
wymogów dotyczących minimalnej frekwencji koniecznej dla uznania waż-
ności głosowania. W postępowaniu dotyczącym zmian konstytucji stosuje 
się również szczególne, wydłużone terminy. W szczególności pierwsze czy-
tanie projektu może odbyć się najwcześniej trzydziestego dnia po przedło-
żeniu projektu Sejmowi, a jeśli zmiany dotyczą zagadnień objętych ewentu-
alnym wnioskiem referendalnym, Sejm może podjąć uchwałę nie wcześniej 
niż 60 dnia po pierwszym czytaniu.  

Konstytucja RP jest prawem bezpośrednio obowiązującym. Zgodnie  
z art. 8 ust. 2 jej przepisy stosuje się bez konieczności wydawania jakichkol-
wiek przepisów wykonawczych (np. w formie ustawy), o ile ona sama nie 
stanowi inaczej. Można przyjąć, że jeśli tylko norma konstytucyjna jest wy-
starczająco precyzyjna i jednoznaczna, organ wydający decyzję lub wyrok 
powinien uznać ją za podstawę swego rozstrzygnięcia w konkretnej spra-
wie3. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której istnieje ustawa wykonująca 
postanowienia konstytucji – w takim przypadku organ jest związany posta-
nowieniami ustawy. Jeśli tym organem jest sąd, w przypadku wątpliwości 
co do zgodności jej przepisów z konstytucją powinien zawiesić  postępo-
wanie i wystąpić z odpowiednim pytaniem prawnym do Trybunału Kon-
stytucyjnego.  

Ustawa nie ma precyzyjnej definicji prawnej. Jest ona aktem normatyw-
nym, uchwalanym w szczególnym trybie przez parlament – a więc bezpo-
średniego reprezentanta suwerena – powszechnie obowiązującym, posiada-
jącym wśród aktów prawa stanowionego moc prawną najwyższą po kon-
stytucji. W formie ustawy reguluje się to wszystko, co wymaga zastosowa-
nia przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przynajmniej jako pod-
stawy do wydania rozporządzeń), zatem przede wszystkim najważniejsze 
zagadnienia powoływania, kompetencji i trybu funkcjonowania organów 
państwowych oraz prawa, wolności i obowiązki obywatelskie. Materię ob-
ligatoryjnie zastrzeżoną dla ustawy stanowią sprawy, do regulacji których 
przewidziano taką formę w samej konstytucji (np. art. art. 15 ust. 2, 16 ust. 
________________ 

3  Dla porównania: konstytucja z 22 lipca 1952 r. obowiązywała nie bezpośrednio, ale 
poprzez ustawy. Przepisy konstytucji stanowiły zatem tylko dyrektywę dla ustawodawcy 
zwykłego, zobowiązującą go do wprowadzenia określonej regulacji ustawowej, ale same nie 
mogły stanowić podstawy indywidualnego roszczenia czy rozstrzygnięcia. 
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1, 17 ust. 1, 22, 31 ust. 1 itd.) oraz w art. 37 ust. 2 regulaminu Sejmu. Tylko 
ustawą można też zmienić to, co już wcześniej zostało uregulowane przepi-
sami tej mocy. Nie istnieją jednak w prawie krajowym żadne ograniczenia4, 
z których wynikałaby niedopuszczalność uregulowania w formie ustawy 
jakichkolwiek zagadnień, z wyjątkiem organizacji wewnętrznej  
i funkcjonowania Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego. Materia ta ma 
być regulowana w formie regulaminów będących samodzielnymi uchwa-
łami każdego z tych podmiotów (art. art. 112, 61 ust. 4 i 123 ust. 2). Do wy-
dania ustawy nie jest zatem wymagane żadne upoważnienie, natomiast 
wszelkie uprawnienia prawotwórcze jakichkolwiek innych organów pań-
stwowych mogą wywodzić się tylko z woli parlamentu, wyrażonej w kon-
stytucji bądź ustawach i muszą pozostawać pod jego nadzorem.  

Szczególnym aktem prawa powszechnie obowiązującego jest rozpo-
rządzenie z mocą ustawy wydawane przez prezydenta RP na wniosek rzą-
du, w czasie stanu wojennego, gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, 
dotyczące niektórych kwestii związanych z regulacją prawną obowiązującą 
w stanie wojennym (art. 234). Rozporządzenia ustawodawcze prezydenta 
podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym jego posiedzeniu. Taka 
redakcja przepisu przesądza o tym, że kontrolę nad tymi aktami sprawuje 
samodzielnie Sejm. Zatwierdzanie rozporządzeń z mocą ustawy nie należy 
zatem do funkcji ustawodawczej wykonywanej przez Sejm i Senat, a wy-
łącznie do funkcji kontrolnej, wykonywanej tylko przez Sejm. Instytucja 
rozporządzeń z mocą ustawy jest jedynym dopuszczonym przez obecną 
konstytucję przypadkiem ustawodawstwa pozaparlamentarnego.  

Do grupy aktów prawa powszechnie obowiązującego należą też ratyfi-
kowane umowy międzynarodowe. Oznacza to, że przyjęto koncepcję włą-
czania prawa międzynarodowego w krajowy porządek prawny bezpośred-
nio, nie poprzez wydanie aktów prawa wewnątrzkrajowego5. Jest to roz-
wiązanie zapewniające szybką realizację tych umów bez ryzyka, że w toku 
procedur prawodawczych nastąpi zmiana ich treści. Wadą tego rozwiąza-
nia może być jednak pojawianie się problemów wynikających z niedosto-
sowania części postanowień umów (zwłaszcza wielostronnych, gdy możli-
wość negocjowania treści jest ograniczona) do warunków krajowych.  
________________ 

4 Ograniczenia takie, omówione w dalszej części rozdziału, wynikają jednak z prawa 
Unii Europejskiej. 

5 Wyjątkiem jest sytuacja przewidziana w art. 91 ust. 1 konstytucji, polegająca na uzależ-
nieniu stosowania umowy międzynarodowej od wydania ustawy. W takim przypadku umo-
wa ta po ratyfikacji i ogłoszeniu staje się również częścią krajowego porządku prawnego, ale 
nie obowiązuje bezpośrednio, rodzi natomiast obowiązek Sejmu wydania odpowiedniej 
ustawy. W tej sytuacji wprowadzenie jednej umowy międzynarodowej wiąże się z wydaniem 
aż dwóch ustaw: zawierającej zgodę na dokonanie ratyfikacji i następnie odrębnej ustawy 
„wykonawczej”. 
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Ratyfikacji dokonuje prezydent6 na wniosek premiera, który o przedło-
żeniu umowy do ratyfikacji powiadamia Sejm. Wskazane w art. 89 konsty-
tucji umowy międzynarodowe o szczególnym znaczeniu, dotyczące: 

1) pokoju, sojuszy i układów politycznych lub wojskowych, 
2) konstytucyjnego statusu jednostki w państwie, 
3) członkostwa w organizacji międzynarodowej, 
4) znacznego finansowego obciążenia państwa, 
5) spraw uregulowanych w ustawie lub regulacja których jest konsty-

tucyjnie zastrzeżona dla ustawy, 
mogą być ratyfikowane tylko na podstawie uprzedniej zgody Sejmu 

wyrażonej w ustawie. Jeżeli na podstawie umowy międzynarodowej ma 
nastąpić przekazanie podmiotowi międzynarodowemu określonych kom-
petencji organów państwowych, wówczas zgoda ta może być udzielona  
w formie ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat większością kwalifikowaną 
2/3 głosów ustawowej liczby członków tych organów. Sejm może także 
podjąć uchwałę o innej formie wyrażenia zgody na ratyfikację takiej umo-
wy: w formie referendum ogólnokrajowego (art. 90)7. 
 Praktyka wykazuje, że możliwe jest jednak  członkostwo Polski w 
organizacji międzynarodowej bez ratyfikacji umowy międzynarodowej. 
Ustrojodawca nie przewidział bowiem sytuacji, w której organizacja taka 
tworzy się w wyniku wieloletniej współpracy państw w określonych dzie-
dzinach, w toku której stopniowo wykształcają się struktury wewnętrzne. 
Organizacja powstaje w ten sposób bez formalnej podstawy w postaci 
umowy międzynarodowej; nie ma zatem podstawy do zastosowania pro-
cedury ratyfikacyjnej. W tym trybie – jeszcze przed wejściem w życie obec-
nej konstytucji - Polska stała się członkiem Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie, która powstała w 1994 r. na podstawie uchwały 
państw - uczestników Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy, uznającej 
dokonaną już zmianę charakteru więzi wewnętrznych. Innym przykładem 
jest zawiązana w 2000 r. z inicjatywy B. Geremka i M. Albright (ówczesnej 
sekretarz stanu USA) Wspólnota Demokracji, początkowo stanowiąca for-
mę luźnej współpracy państw demokratycznych. Stopniowo ruch ten ulegał 
________________ 

6 Uzasadniony wydaje się pogląd, że bardziej celowe byłoby powierzenie tej kompetencji 
Sejmowi, gdyż prezydent ma niewielkie możliwości prawodawcze, a w przypadku wielu 
umów ich treść powinna znaleźć wyraz także w innych aktach prawa krajowego. Jest to tym 
bardziej uzasadnione, że na podstawie umowy międzynarodowej nie można wydawać roz-
porządzeń. 

7 Referendum takie odbyło się w dniu 8 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, na podstawie uchwały Sejmu z dnia 17 kwietnia 
2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfika-
cję Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. 
2003 r., nr 66, poz. 613).  
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instytucjonalizacji i dziś ma wszelkie cechy organizacji międzynarodowej a 
Polska jest jej  członkiem (w Warszawie mieści się Stały Sekretariat organi-
zacji), mimo iż brak umowy międzynarodowej w tej sprawie. 

Poza wymienionymi wyżej, ratyfikacji podlegają także te umowy mię-
dzynarodowe, które same zawierają odpowiednią klauzulę przewidującą 
taki warunek związania państwa ich postanowieniami.  

Umowy ratyfikowane na podstawie zgody wyrażonej w ustawie mają 
pierwszeństwo przed ustawą, jeśli ujawni się kolizja ich przepisów (zgod-
nie z art. 188 pkt 2 konstytucji rozstrzygnięcia w tej sprawie należą do wła-
ściwości Trybunału Konstytucyjnego). Uzasadnia to wysunięcie tezy, że ich 
moc prawna jest w istocie rzeczy wyższa od ustawy, choć nadanie tej mocy 
następuje właśnie w formie ustawy. Natomiast inne ratyfikowane umowy 
międzynarodowe mają rzeczywistą moc prawną niższą od ustawy i w razie 
kolizji przepisów pierwszeństwo musi mieć ustawa. Wniosek taki wynika  
z przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 konstytucji, zgodnie z którym dla ratyfikacji 
umowy zmieniającej ustawę lub dotyczącej obligatoryjnej (konstytucyjnej) 
materii ustawowej, wymagana jest właśnie zgoda ustawowa.  

Jedynym aktem wykonawczym zawierającym przepisy prawa po-
wszechnie obowiązującego są obecnie rozporządzenia8. Akty te mogą być 
wydawane przez organy w niej wskazane, na podstawie szczegółowego 
upoważnienia zawartego w ustawie i wyłącznie w celu jej wykonania. Nie 
jest więc możliwe regulowanie w rozporządzeniu materii, które nie są 
przedmiotem regulacji danej ustawy. 

Organami, które wymienia się w różnych przepisach konstytucji jako 
upoważnione do wydawania rozporządzeń, są prezydent, Rada Ministrów  
i jej prezes, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, wcho-
dzący w skład Rady Ministrów przewodniczący komitetów określonych  
w ustawach9 i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Są to – z wyjątkiem 
KRRiTV – wyłącznie organy władzy wykonawczej. Żaden ze wskazanych 
organów nie może przenieść uzyskanego upoważnienia na jakąkolwiek 
inną instytucję lub osobę (zakaz subdelegacji).  

________________ 

8 Obok rozporządzeń o charakterze normatywnym istnieją obecnie także rozporządzenia 
o charakterze konkretno-indywidualnym, wydawane na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz. U. (t. jedn. Dz. U.  2012 r.,  poz. 392),  jak np. powo-
łanie przez Radę Ministrów komisji wspólnej rządu i określonego środowiska lub instytucji 
(art. 13 ust. 1), czy ustalenie zakresu działania ministra przez Prezesa Rady Ministrów (art. 33 
ust. 1 pkt 1). 

9  Obecnie tej kategorii członków Rady Ministrów nie ma, po włączeniu Komitetu Badań 
Naukowych i Komitetu Integracji Europejskiej w struktury odpowiednich ministerstw i utra-
cie przez nie statusu organów naczelnych. 
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Przyjęcie takiego rozwiązania miało i ma doniosłe znaczenie. Spowo-
dowało ono radykalne ograniczenie swobody ustawodawcy i utratę prawa 
do wydawania rozporządzeń przez liczne centralne organy administracji. 
W rezultacie wykonawcze przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
muszą być ustanawiane na wyższym szczeblu administracji niż dawniej: 
zamiast np. przez prezesa określonego urzędu centralnego – przez nadzo-
rującego go ministra. Z drugiej strony zasadnicze wątpliwości i kontrower-
sje wzbudziło pominięcie prezesa NBP wśród organów wydających rozpo-
rządzenia. Ponieważ NBP ma prawo emisji pieniądza oraz ustalania i reali-
zowania polityki pieniężnej oraz odpowiada za wartość polskiego pienią-
dza, to w celu realizacji tych zadań powinien mieć możliwość podejmowa-
nia decyzji normatywnych mających moc aktów powszechnie obowiązują-
cych. Istnieje jednak zgodność poglądów co do tego, że nawet przydzielenie 
określonemu organowi zadań wymagających dla ich realizacji posiadania 
kompetencji prawotwórczych nie pozwala na domniemywanie ich istnienia; 
istnieją one tylko wtedy, jeśli wynikają z wyraźnie udzielonego upoważnie-
nia. Stanowisko takie zajął również Trybunał Konstytucyjny, potwierdzając 
w 2000 r. niedopuszczalność wydawania rozporządzeń przez prezesa NBP 
w drodze domniemywania kompetencji. Ostatecznie Trybunał Konstytu-
cyjny uznał, że w zakresie wykonywania konstytucyjnych zadań NBP moż-
na uznać inne banki i instytucje finansowe za jednostki funkcjonalnie pod-
ległe NBP, wobec czego dopuszczalne jest posługiwanie się wobec nich 
aktami prawa wewnętrznego. 

Szczegółowe upoważnienie do wydania rozporządzenia zawarte  
w ustawie musi obejmować: 1) wskazanie konkretnego organu właściwego 
do wydania danego rozporządzenia (konieczne dla uniknięcia sporów 
kompetencyjnych); 2) zakres regulacji oraz 3) wytyczne dotyczące jej treści. 
Nie jest więc dopuszczalne ustanawianie tzw. upoważnień blankietowych 
(z określeniem tylko zakresu rozporządzenia, ale bez wskazówek co do jego 
treści), co przed 1997 r. było dość powszechną praktyką.  

Treść rozporządzenia musi się mieścić dokładnie w granicach udzielo-
nego upoważnienia. Zakres regulacji nie może wykraczać poza nie z jakich-
kolwiek powodów, ponieważ w tej części rozporządzenie byłoby wydane 
bez wymaganej podstawy, a zatem nielegalne i niekonstytucyjne. Nie może 
też rozporządzenie naruszać przepisów innych ustaw. Trudna do jedno-
znacznego zdefiniowania jest natomiast forma i zakres wytycznych do wy-
dania rozporządzenia. Niewątpliwym zamiarem ustrojodawcy było dalsze 
ograniczenie swobodnego uznania autora rozporządzenia i jednoczesne 
zmuszenie ustawodawcy do dokładniejszego przemyślenia treści ustawy.  
L. Garlicki, analizując orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, formułuje 
następujące zasady udzielania wytycznych: 
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1) muszą one dotyczyć materialnego kształtu regulacji wykonawczej 
(nie tylko elementów proceduralnych), 

2) mogą być ujęte w postaci zakazu bądź nakazu, zawsze jednak za-
miar ustawodawcy musi być czytelny, 

3) stopień szczegółowości powinien być tym wyższy, im bardziej pod-
stawowych interesów podmiotu prawa dotyczy regulacja, 

4) muszą dotyczyć każdej materii objętej upoważnieniem, 
5) nie muszą być zawarte w przepisie upoważniającym (choć powin-

ny), mogą być zawarte w innych częściach ustawy – ale tylko tej, która to 
upoważnienie zawiera – wystarczy zatem, aby ze szczegółowych przepisów 
ustawy można je było zrekonstruować. 

Rozporządzenia podlegają kontroli Trybunału Konstytucyjnego i są-
dów powszechnych (w toku rozpatrywania konkretnej sprawy, ze względu 
na podległość sędziów konstytucji i ustawie), a rozporządzenia ministrów – 
także kontroli prezesa Rady Ministrów, który może wystąpić do Rady Mi-
nistrów o uchylenie aktu wydanego przez ministra (art.149 ust. 2) co też 
następuje w formie rozporządzenia.  

Akty prawa miejscowego obowiązują powszechnie jedynie na obsza-
rze działania organów, które je ustanowiły. Są one wydawane przez woje-
wodów (rozporządzenia wykonawcze) i organy tzw. administracji nieze-
spolonej (np. zarządzenia dyrektorów urzędów morskich) oraz organy 
uchwałodawcze samorządu terytorialnego (uchwały rady albo sejmiku).  
W szczególnych przypadkach akt prawa miejscowego w gminie i powiecie 
może być wydany także przez organ wykonawczy samorządu w formie 
odpowiednio zarządzenia (wójt gminy) bądź uchwały (zarząd powiatu). 

Akty prawa miejscowego można podzielić na:  
– akty zawierające statuty jednostek samorządu terytorialnego, stano-

wione na podstawie ustawy o samorządzie gminy, o samorządzie 
powiatowym oraz o samorządzie województwa. Ustawy te zawierają 
podstawę prawną do stanowienia statutów gminy, powiatu i woje-
wództwa, statutów jednostek pomocniczych, statutów samorządo-
wych jednostek organizacyjnych, aktów prawa miejscowego w spra-
wach zasad zarządu mieniem, zasad i trybu korzystania z obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością samorządo-
wą; 

– akty zawierające przepisy wykonawcze, wydawane na podstawie 
ustaw szczególnych, zawierających konkretne upoważnienia do wy-
dania aktu prawa miejscowego przez organ administracji rządowej 
bądź samorządu terytorialnego i pod tym względem zbliżone do roz-
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porządzeń – czyli akty wydawane na podstawie upoważnień szcze-
gółowych10;  

– akty zawierające przepisy porządkowe – wydawane są przez organy 
uchwałodawcze samorządu gminnego i powiatowego (w sytuacjach 
niecierpiących zwłoki mogą je wydać także organy wykonawcze)   
również jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawo-
wego, zawartego w ustawach o samorządzie gminnym i powiato-
wym, ale z brzmienia tego przepisu nie wynikają tak daleko idące 
ograniczenia, jak w przypadku rozporządzeń. Do ich wydania nie jest 
konieczne każdorazowo szczegółowe (konkretne) upoważnienie, wy-
starcza upoważnienie o charakterze generalnym; nie ma też wymogu 
ograniczenia treści aktu do wykonania celu ustawy. Przepisy te mogą 
wprowadzić także sankcje karne przewidziane w prawie o wykro-
czeniach. Mogą one być wydawane również przez organy admini-
stracji rządowej, w szczególności przez wojewodę na podstawie 
ustawy o administracji rządowej w województwie (jako tzw. rozpo-
rządzenia porządkowe) a także na podstawie ustaw szczególnych 
przez inne organy11.  

Akty prawa wewnętrznego obowiązują tylko jednostki organizacyjne 
podległe organowi wydającemu te akty i nie mogą stanowić podstawy de-
cyzji wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów. W grupie ak-
tów normatywnych o charakterze wewnętrznym wymieniono w konstytucji 
uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia prezydenta, prezesa Rady Mini-
strów i ministrów – przy czym zarządzenia mogą być wydawane również 
tylko na podstawie ustawy. Stanowią one formę wykonywania zadań tych 
organów w zakresie kierowania podporządkowanymi jednostkami organi-
zacyjnymi. Podobnie jak w przypadku przepisów porządkowych wydawa-
nych jako akty prawa miejscowego, do wydania zarządzenia nie jest wy-
magane szczegółowe upoważnienie ustawowe, konieczne jest natomiast, 
aby organ wydający ten akt działał w wyznaczonym mu ustawowo zakresie 
właściwości.  

Przyjmuje się ogólnie, że aktów prawa wewnętrznego nie dotyczą ścisłe 
rygory odnoszące się do wydawania aktów prawa powszechnie obowiązu-
jącego. W szczególności akty obowiązujące wewnętrznie mogą być wyda-
________________ 

10 Np. art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminie (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 391 , art. art. 5, 10, 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2010 r., nr 95, poz. 613  z późn. zm). 

11 Np. na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rze-
czypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1502) 
dyrektor urzędu morskiego może wydać zarządzenie porządkowe „w zakresie nieunormo-
wanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo 
ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym” . 
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wane także przez organy nie wymienione w konstytucji. Do wniosku takie-
go skłania regulacja zawarta w art. 188 pkt. 3, zgodnie z którą Trybunał 
Konstytucyjny orzeka w sprawach „zgodności przepisów prawa, wydawa-
nych przez centralne organy państwowe, z konstytucją, ratyfikowanymi 
umowami międzynarodowymi i ustawami”. Gdyby tworzenie aktów pra-
wa wewnętrznego przez organy centralne nie wymienione w konstytucji 
było niedopuszczalne, przepis ten nie miałby sensu. 

Interesujące w tej materii jest rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyj-
nego z 1998 r., dotyczące uprawnień Marszałka Sejmu do stanowienia ak-
tów prawa wewnętrznego. Trybunał uznał, że postanowienia ustawy o NIK 
na podstawie których Marszałek Sejmu nadaje Statut NIK, są zgodne z kon-
stytucją. Trybunał uznał, że prawo stanowienia prawa o charakterze we-
wnętrznym przysługuje nie tylko organom wymienionym w konstytucji,  
a Marszałek reprezentuje Sejm na zewnątrz. i działa w jego imieniu. Wa-
runkiem jest tylko działanie na podstawie ustaw, zgodnie z ustawami  
i tworzenie prawa wyłącznie dla organów podległych. Do wyroku tego 
zgłosił jednak votum separatum sędzia L. Garlicki, który stwierdził, że nie 
jest dopuszczalne domniemywanie uprawnień, których konstytucja nie 
przewiduje. 
 Poza wymienionymi formami prawa stanowionego można wskazać 
na konstytucyjne umocowanie także pewnych innych form tworzenia pra-
wa w drodze zawierania umów. Należy do tej grupy zaliczyć umowy po-
między rządem a kierownictwami kościołów i związków wyznaniowych 
innych niż kościół rzymskokatolicki (art. 25 ust. 5). Umowy te mają sta-
nowić podstawę uchwalania ustaw dotyczących prawnej sytuacji w pań-
stwie tych kościołów. Ponieważ jednak o treści ustawy decyduje ostatecznie 
Sejm, samo zawarcie takiej umowy nie tworzy norm prawnych, co więcej: 
zasadne jest pytanie, jakie będą skutki ewentualnego nieuwzględnienia 
przez ustawodawcę istotnych elementów takiej umowy albo też uchwalenia 
ustawy dotyczącej tej materii w ogóle bez uprzedniego zawarcia umowy. 
Wydaje się, że w takiej sytuacji związek wyznaniowy mógłby wystąpić do 
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności ta-
kiej ustawy z konstytucją  ze względu na niedochowanie konstytucyjnej 
procedury jej tworzenia.  

 
Innym aktem o nieco podobnym charakterze, przewidzianym w kon-

stytucji, są układy zbiorowe pracy (art. 59 ust. 2). Przedmiotem dyskusji 
może być wprawdzie samo uznanie układu zbiorowego pracy za akt nor-
matywny, jednak za takim ich traktowaniem przemawia fakt, że zakres 
obowiązywania tego rodzaju aktów wykracza poza strony zawierające ten 
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układ, czyli partnerzy porozumienia ustanawiają normy, mające walor roz-
strzygnięć państwowych i obowiązujące także innych adresatów.  

Trzeba też zauważyć, że regulacja konstytucyjna dotycząca źródeł pra-
wa odnosi się tylko do aktów prawa pisanego. Wydaje się, choć nie jest to 
pogląd powszechnie przyjmowany, że nie można wykluczyć także istnienia 
prawa zwyczajowego, skoro wyraźnie nie uczynił tego ustrojodawca. Jest 
jednak oczywiste, że w każdym razie ewentualne normy takiego prawa 
zwyczajowego muszą być zgodne z normami prawa powszechnie obowią-
zującego, zawartymi w aktach prawa pisanego. W literaturze prawa konsty-
tucyjnego jako przykład normy zwyczajowego prawa konstytucyjnego 
wskazuje się zasadę dyskontynuacji prac Sejmu w związku z upływem jego 
kadencji. 

 Wszystkie akty prawa powszechnie obowiązującego do uzyskania 
mocy obowiązującej wymagają urzędowej publikacji. Akty prawa po-
wszechnie obowiązującego na obszarze całego państwa ogłasza się  
w Dzienniku Ustaw, akty prawa miejscowego w odpowiednich wojewódz-
kich dziennikach urzędowych, a przepisy porządkowe – także w drodze 
obwieszczeń i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Wejście  
w życie aktu prawa powszechnie obowiązującego nie może nastąpić wcze-
śniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a w przypadku przepisów 
porządkowych – 3 dni, wyjątkowo nawet bez zachowania w ogóle vacatio 
legis. Akty prawa wewnętrznego ogłasza się: w Monitorze Polskim – wyda-
ne na podstawie ustawy zarządzenia Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów 
oraz uchwały Rady Ministrów, w dziennikach urzędowych ministrów  
i centralnych organów administracji – akty wydawane przez te organy. 

 
 
2. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A PRAWO KRAJOWE 

 
Odrębny problem stanowi obowiązywanie i stosowanie na obszarze 

Polski prawa Unii Europejskiej. Prawo to z krajowego punktu widzenia 
może być uznane za prawo międzynarodowe, jednak szczególnego rodzaju 
(choć można też uznawać je za odrębny porządek prawny). Każdy akt 
ogólnego prawa międzynarodowego staje się bowiem obowiązujący dla 
państwa dopiero po jego zaaprobowaniu przez właściwe organy w wyniku 
zastosowania ustalonej procedury, co oznacza, że jego inkorporacja do kra-
jowego systemu prawnego jest każdorazowo przez państwo akceptowana. 
W przypadku prawa Unii następuje jednorazowa akceptacja stanu prawne-
go istniejącego w momencie przystępowania do Unii, ale także każdy póź-
niejszy akt prawa UE mający właściwą formę korzysta z pierwszeństwa  
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w stosunku do prawa krajowego, bez jakichkolwiek odrębnych czynności 
aprobujących ze strony organów krajowych12.  

Prawo Unii Europejskiej składa się z dwóch zasadniczych części: prawa 
pierwotnego i prawa wtórnego (pochodnego). Prawo pierwotne obejmuje 
traktaty powołujące wspólnoty europejskie, zmieniające je, traktaty o przy-
stąpieniu nowych państw oraz ogólne zasady prawa wspólnotowego. Akty 
te zawierają normy bezpośrednio obowiązujące (tzw. samostosowalne), 
co oznacza, że każdy podmiot prawa może się na nie bezpośrednio powo-
ływać przed wszystkimi krajowymi organami stosującymi prawo, a organy 
te mają obowiązek respektowania tych norm z uwzględnieniem ich pierw-
szeństwa przed normami prawa krajowego. Prawo to staje się – jako ratyfi-
kowana w szczególnym trybie umowa międzynarodowa – częścią krajowe-
go porządku prawnego, wyposażoną w moc prawną wyższą od ustawy. 
Ma ono jednak w większości charakter tak ogólny, że – zwłaszcza z trakta-
tów założycielskich – tylko w niewielkiej części bezpośrednio dotyczy praw 
i obowiązków podmiotów indywidualnych.  

Prawo wtórne obejmuje rozporządzenia, dyrektywy, decyzje oraz zale-
cenia i opinie. Rozporządzenie  jest wspólnotowym aktem normatywnym 
bezpośrednio obowiązującym na terytorium państwa członkowskiego  
i w zasadzie nie dokonuje się działań implementujących jego treść do kra-
jowego systemu prawnego – chyba że z treści rozporządzenia wynika zo-
bowiązanie do wydania odpowiednich aktów prawa krajowego. Jeżeli jed-
nak występuje sprzeczność pomiędzy przepisem rozporządzenia a przepi-
sem prawa krajowego, konieczne jest wydanie aktu normatywnego, który 
uchyli przepis krajowy naruszający prawo wspólnotowe. Uregulowanie 
określonego zakresu spraw w rozporządzeniu oznacza jednocześnie zawie-
szenie wykonywania tej kompetencji przez prawodawcę krajowego. Dy-
rektywa jest aktem wiążącym państwa członkowskie co do osiągnięcia 
przewidzianego w niej skutku w określonym terminie, jednak z pozosta-
wieniem im wyboru środków i metod prowadzących do jego osiągnięcia. 
Decyzja ma charakter indywidualny, skierowana jest do adresata imiennie 
oznaczonego i tylko jego wiąże. Zalecenia i  opinie wyrażają natomiast 
stanowisko ich autora i nie mają mocy prawnie wiążącej.  

 Specyfika prawa Unii polega na tym, że nie zostało ono przyjęte jako 
konkretny istniejący akt prawny, lecz jako żywy system, podlegający stałym 
zmianom i rozbudowie. Tym samym obok prawa pierwotnego oraz wtór-
nego istniejącego i znanego już w chwili podejmowania decyzji o przystą-
pieniu do Unii, obowiązujące są także rozporządzenia i dyrektywy wyda-
________________ 

12 Odrębna ratyfikacja jest niezbędna tylko w przypadku zmiany traktatów założyciel-
skich. Ponadto w przypadku, gdy wymagana jest jednomyślność przy uchwaleniu aktu, 
możliwe jest skuteczne zablokowanie jego przyjęcia. 
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wane po tym fakcie. Są one stanowione z ograniczonym wpływem polskich 
organów ustawodawczych (państwo jest reprezentowane w tym procesie 
przez rząd, choć ma on obowiązek współdziałania z parlamentem) i w pro-
cedurach nieprzewidzianych w prawie krajowym. 

W art. 90 ust. 1 konstytucji przewidziano możliwość formalnego prze-
kazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu 
wykonywania określonych kompetencji organów państwowych w drodze 
umowy. Ponieważ przepis ten nie zawiera żadnych ograniczeń przedmio-
towych, może to być także część kompetencji prawodawczych. Po ratyfika-
cji i publikacji umowa taka staje się automatycznie częścią krajowego sys-
temu prawnego i – jeśli nie wymaga wydania odrębnej ustawy – jest bezpo-
średnio stosowana. Można zatem stwierdzić, że pierwszeństwo prawa Unii 
przed prawem krajowym ma wyraźną podstawę konstytucyjną. W tej sytua-
cji pojawia się jednak pytanie o pozycję krajowych aktów normatywnych. 

Z pewnością w warunkach członkostwa państwa w Unii zasadniczej 
zmianie ulegają funkcje i znaczenie ustawy, w szczególności zostaje pod-
ważona przyjmowana dotąd tzw. zasada prymatu ustawy. Na podstawie 
art. 91 ust. 3 konstytucji prawo stanowione przez Unię Europejską jest bez-
pośrednio stosowane (zatem automatycznie inkorporowane do polskiego 
systemu prawnego) i w przypadku kolizji z ustawą ma przed nią pierw-
szeństwo. Oznacza to de facto przyznanie prawu wspólnotowemu mocy 
prawnej wyższej od ustawy zwykłej – i to zarówno pierwotnemu, co wyni-
ka z faktu ratyfikacji odpowiednich umów międzynarodowych, jak i wtór-
nemu, które w okresie przedakcesyjnym w ogóle nie było przedmiotem 
żadnych procedur prawotwórczych w Polsce. Ustawa nie może już być 
uznawana za dominującą formę działalności prawotwórczej, której muszą 
być podporządkowane wszystkie inne obowiązujące akty normatywne; 
jako instrument implementacji prawa UE przestaje też wyrażać jedynie 
bezpośrednią wolę suwerena. Ze względu na to, że wykonywanie części 
kompetencji prawodawczych zostało powierzone wyłącznie prawodawcy 
wspólnotowemu, w tym zakresie ustawodawca krajowy nie może z nich  
w ogóle korzystać. W innych dziedzinach (kompetencje konkurencyjne) 
ustawodawca krajowy może wykonywać swoje kompetencje dopóty, dopóki 
nie powstanie ewentualna regulacja prawa wspólnotowego.  

Ocenia się, że w praktyce ustawodawstwo wyłączne lub konkurencyjne 
Unii obejmie  ponad 50 % kompetencji prawodawczych, a w materiach go-
spodarczych nawet do 80%. Nie musi to jednak oznaczać wyraźnego ob-
niżenia znaczenia ustawy, gdyż nadal zachowuje ona swoje znaczenie dla 
zapewnienia stabilności krajowego systemu prawnego, ponadto mimo 
ograniczenia przedmiotowego zakresu regulacji pojawiają się jej nowe 
funkcje. 
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Jeszcze bardziej zasadnicze pytanie dotyczy samej konstytucji. Jeżeli 
bowiem akt prawa UE okaże się niezgodny z konstytucją, to z punktu wi-
dzenia prawa wspólnotowego również będzie on miał pierwszeństwo sto-
sowania. Przepisy konstytucji jednak taką możliwość wyraźnie dopuszcza-
ją, przewidując możliwość przystąpienia do organizacji międzynarodowej i 
przekazania jej wykonywania części kompetencji państwa. Również w art. 9 
konstytucji stanowi się, że państwo przestrzega wiążących je przepisów 
prawa międzynarodowego – a odpowiednie obowiązki w zakresie przyjęcia 
prawa Unii wynikają z art. art. 2 – 6 traktatu akcesyjnego. Zgoda na takie 
rozwiązanie została udzielona w szczególnym trybie przewidzianym w 
konstytucji, bezpośrednio przez suwerena. Również w art. 9 konstytucji 
stanowi się, że państwo przestrzega wiążących je przepisów prawa mię-
dzynarodowego, a odpowiednie obowiązki w zakresie przyjęcia prawa Unii 
wynikają z art. art. 2-6 traktatu akcesyjnego. Trzeba też podkreślić, że sam 
problem wcale nie jest nowy i niejednokrotnie powstawały wątpliwości, czy 
przyjęta umowa międzynarodowa nie jest sprzeczna z konstytucją. Mię-
dzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości już w okresie międzywojennym 
stwierdzał, że państwo, które przyjmuje na siebie zobowiązania międzyna-
rodowe, jest zobowiązane do dostosowania do nich swego wewnętrznego 
porządku prawnego i nie może powoływać własnej konstytucji jako pod-
stawy do odmowy wykonywania tych zobowiązań.  

Niezależnie od tego, w praktyce dotychczasowego funkcjonowania 
Unii Europejskiej zarówno organy unijne, jak i krajowe sądy konstytucyjne 
stosują zasadę przychylności systemu prawnego, którego wykładni doko-
nują, wobec drugiego. Dąży się zatem do przyjmowania takiej wykładni 
prawa, która jest najbardziej zgodna z treścią norm drugiego systemu. Takie 
stanowisko prezentuje w swoim dotychczasowym orzecznictwie także pol-
ski Trybunał Konstytucyjny. Uzasadniony jest jednak postulat dokonywa-
nia bezpośrednio w tekście konstytucji zmian odpowiednich do przyjętych 
zobowiązań międzynarodowych. Umacnia to pozycję konstytucji jako naj-
wyższego aktu w systemie prawa obowiązującego w państwie i sprzyja 
rozwojowi świadomości prawnej obywateli. 

Organy wspólnotowe nie mogą jednak dowolnie przejmować wyko-
nywania kompetencji ustawodawcy krajowego, gdyż rozdzielenie realizacji 
tych kompetencji następuje według kryteriów określonych w zasadzie po-
mocniczości. W obecnym brzmieniu art. 5 Traktatu Ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską zasadę tę zdefiniowano następująco: „W dziedzi-
nach, które nie należą do jej kompetencji wyłącznej, Wspólnota podejmuje 
działania, zgodnie z zasadą pomocniczości, tylko wówczas i tylko w takim 
zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte  
w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi 
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na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na poziomie Wspólnoty. Działanie Wspólnoty nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów niniejszego Traktatu”.  

Uzasadniony wydaje się także pogląd, że w obecnych warunkach, które 
można określić jako policentryzm i pluralizm normatywny, powinna tracić 
na znaczeniu metoda ustalania treści obowiązującego prawa, oparta głów-
nie na ustalaniu różnic w hierarchii norm. Rosnące znaczenie należy nato-
miast przypisywać stosowaniu innych reguł rozwiązywania sytuacji braku 
zgodności norm wchodzących w skład różnych systemów prawnych rów-
nocześnie obowiązujących.  
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 PODSTAWOWE ZASADY  
USTROJOWE13 

 
 
 
 
 
 

1. ZASADA SUWERENNOŚCI  PAŃSTWA 
 
Pojęcie suwerenności wprowadził w końcu XVI w. Jean Bodin, który 

rozumiał ją jako „absolutną i nieustającą władzę” , czyli władzę, której nikt i 
nic nie ogranicza i której nie można odwołać. W tym rozumieniu suweren-
ność nie mogła być stopniowalna: albo istniała w pełnym wymiarze, albo 
nie było jej wcale. 

Sama idea suwerenności jako postulat niezależności władzy pań-
stwowej od wszelkich czynników zewnętrznych (uniwersalistyczne dążenia 
papiestwa i cesarstwa) i wewnętrznych (odśrodkowe tendencje możno-
władców) pojawiła się jednak już w średniowieczu i już wtedy  nabrała 
charakteru publiczno-prawnego: dość szybko zaczęto wiązać ją nie tylko z 
podmiotem sprawującym władzę w państwie, ale i samym państwem. W 
XV i XVI w. mówiono już nie tyle o suwerenności władcy, ile „suwerenno-
ści korony” – atrybut suwerenności został związany z państwem (choć 
nadal, aż do XIX w.,  monarcha pozostał czynnikiem uosabiającym władzę 
państwową).  

Pojęcie suwerenności stało się kluczowym elementem klasycznej 
trójelementowej definicji państwa, sformułowanej w XIX w. przez Georga 
Jellinka, zgodnie z którą państwo to terytorium i ludność pod władzą naj-
wyższą. Także dla Jellinka pojęcie suwerenności miało wymiar absolutny i 
oznaczało – jak to później ujmował znakomity polski prawnik Ludwik Ehr-
________________ 

13 Istnieje pogląd, że należy zrezygnować z tradycyjnego pojęcia „zasad ustrojowych”  
i zastąpić je „naczelnymi zasadami konstytucji”, odnoszącymi się nie tylko do formy państwa 
i systemu rządów, ale obejmującymi także „wszystkie idee nowożytnego konstytucjonalizmu 
mające odbicie w konstytucji”; Katalog zasad przedstawionych w tym rozdziale jest jednak z 
założenia ograniczony tylko do tych, które mają najbardziej podstawowe znaczenie dla orga-
nizacji i funkcjonowania państwa i dla statusu jednostki. Inne zasady, jak np. pluralizmu 
politycznego, uwzględniono przy omawianiu poszczególnych instytucji. Zob. też katalogi 
zasad ustrojowych w podręcznikach. 

Rozdział III 
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lich – „samowładność” i „całowładność”. Również i dzisiaj w konstytucjach 
ochronę suwerenności traktuje się jako jedno z najważniejszych zadań or-
ganów państwowych, rozumiejąc ją głównie w aspekcie zewnętrznym: jako 
niezależność państwa w stosunkach zewnętrznych od wszelkich innych 
podmiotów – i w takim zakresie mówi się dziś o „suwerenności państwa”. 
Suwerenność w aspekcie wewnętrznym wyraża się w postaci niezależności 
państwa w kształtowaniu zakresu i trybu jego działania a jej wyrazem jest 
zasada „suwerenności ludu”, wskazująca podmiot najwyższej władzy. 

We współczesnym świecie zaszły jednak zmiany tak daleko idące, 
że wymusiły odejście od tradycyjnego rozumienia suwerenności państwa 
jako wartości niepodlegającej stopniowaniu. Pełna suwerenność możliwa 
jest bowiem w warunkach autarkii, czyli całkowitej samowystarczalności 
państwa, pozostawania w pełnej izolacji od otaczającego świata. Jest to w 
warunkach współczesnego świata nierealne: państwa są powiązane  siecią 
przenikających się nawzajem powiązań i uzależnień gospodarczych, poli-
tycznych i wszelkich innych, o różnej proweniencji.  

Na ogół państwa wchodzą w różnego rodzaju związki z innymi 
państwami bądź organizacjami międzynarodowymi) dobrowolnie, w dro-
dze różnego rodzaju umów, w których przyjmują na siebie pewne zobo-
wiązania, ograniczające ich swobodę działania. W niektórych przypadkach 
ograniczenia te mogą polegać nawet na przekazaniu innym podmiotom 
wykonywania niektórych kompetencji tradycyjnie zastrzeżonych dla pań-
stwa; może to dotyczyć organizacji międzynarodowych, jak np. Unia Euro-
pejska, ale także państw. Przykładem jest chociażby Szwajcaria, stanowiąca 
związek państw (kantonów), które  powierzyły wykonywanie niektórych 
swoich funkcji państwowych władzom konfederacji. Równocześnie np. 
sąsiadujący z nią Liechtenstein przekazał Szwajcarii kompetencję do repre-
zentowania go w stosunkach zagranicznych. W takich przypadkach trudno 
byłoby mówić o naruszeniu suwerenności państwa, gdyż przyjęcie ograni-
czeń następuje   w sposób dobrowolny, z zachowaniem  procedur ustano-
wionych przez samego suwerena. Co więcej, ograniczenia te mogą w kon-
sekwencji wzmocnić znaczenie państwa w relacjach z innymi podmiotami 
zewnętrznymi poprzez wspólne występowanie w ramach struktury po-
nadpaństwowej. 

Innego rodzaju ograniczenia suwerenności związane są z pewnymi 
stanami faktycznymi, takimi jak gospodarcza czy kulturowa słabość pań-
stwa a także np. wpływ na środowisko naturalne czynników zależnych od 
człowieka, ale znajdujących się poza terytorium danego państwa. Takie 
ograniczenia maja jednak charakter wyłącznie pozaprawny i znajdują się z 
reguły poza realnymi możliwościami skutecznego oddziaływania państwa. 
Rzeczywistym ograniczeniem suwerenności, odczuwanym jako takie, jest 
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dopiero zagrożenie zastosowaniem siły przez inne państwo lub podmiot 
międzynarodowy w celu wymuszenia określonych decyzji. 

Stąd też już bezpośrednio po II wojnie światowej, gdy tworzono 
ONZ, jako podstawę nowego ładu światowego przyjęto „suwerenną rów-
ność państw”. Potwierdzono tę zasadę w uchwalonej przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w 1970 r. Deklaracji zasad prawa międzynarodowego doty-
czących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą 
Narodów Zjednoczonych, wymieniając oprócz niej m.in. także powstrzy-
mywanie się od groźby użycia siły lub jej użycia,  załatwianie sporów mię-
dzynarodowych środkami pokojowymi, nieingerencję w sprawy we-
wnętrzne innych państw, obowiązek wypełniania zobowiązań w dobrej 
wierze. 

W tym kontekście, w oparciu także o praktykę międzynarodową, 
nasuwa się jednak pytanie, czy dopuszczalne jest we współczesnym świecie 
przełamanie zasady suwerenności i ingerencja zewnętrzna w sprawy kon-
kretnego państwa. W ostatnich dziesięcioleciach najbardziej spektakularne 
były interwencja Wietnamu w Kambodży, która doprowadziła do obalenia 
reżimu Pol Pota,  łamiącego prawa człowieka w skali niespotykanej w no-
wożytnej historii, czy bardziej dyskusyjna interwencja NATO w dawnej 
Jugosławii – obydwie podjęte bez jakichkolwiek podstaw prawnych. Jesz-
cze innego rodzaju przykładem jest interwencja USA i sojuszników w Iraku, 
podjęta z powołaniem się na ogólny mandat ONZ, ale bez wymaganej zgo-
dy Rady Bezpieczeństwa ONZ, wskutek przedstawienia przez USA (które 
zresztą po 2001 r. przyznały sobie same prawo do wojny prewencyjnej) 
fałszywych dowodów posiadania przez Irak broni masowego rażenia. W 
2011 r. grupa państw podjęła z kolei zbrojną interwencję przeciw ówcze-
snemu rządowi libijskiemu, daleko wykraczając poza mandat wynikający z 
rezolucji nr 1973 Rady Bezpieczeństwa ONZ, upoważniający tylko do egze-
kwowania zakazu używania libijskiego lotnictwa. 

Można uznać, że w dzisiejszym świecie istnieją pewne ograniczenia 
suwerenności państw, wyznaczone przede wszystkim powszechnie przyj-
mowanymi standardami praw człowieka.  Nie mogą one jednak być oparte 
na swobodnych, jednostronnych ocenach strony interweniującej, gdyż musi 
to prowadzić do nadużyć i faktycznego dyktatu ze strony silniejszych. Prze-
łamanie suwerenności państwa w takich szczególnie uzasadnionych, wyjąt-
kowo rażących i jednoznacznych sytuacjach (np. ludobójstwo) powinno być 
dopuszczalne, ale na podstawie  zobiektywizowanych kryteriów i według 
ustalonych procedur.  

Strzeżenie niepodległości państwa i nienaruszalności jego teryto-
rium polska konstytucja z 1997 r. uznaje za podstawowe zadanie Rzeczypo-
spolitej (art. 5) a tym samym wszystkich jej organów. Oznacza to, że wyko-
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nując wszelkie przysługujące im kompetencje, organy władzy publicznej 
muszą kierować się celami wyznaczonymi w tym przepisie. Szczególne 
obowiązki w tym zakresie nałożono w konstytucji na prezydenta i siły 
zbrojne. Obowiązek prezydenta ujęty jest w postaci jego funkcji ujętej w art. 
126 ust. 2 (zob. rozdz. VII). W art. 26 ust. 1 wskazuje się natomiast siły 
zbrojne jako element struktury państwowej powołany właśnie dla ochrony 
niepodległości i integralności terytorialnej. 

 
 2. ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU  

 
1. Zasada suwerenności narodu określa, kto jest konstytucyjnie wska-

zanym podmiotem władzy najwyższej w państwie. Rozstrzygnięcie to ma 
decydujące znaczenie dla ukształtowania wszystkich pozostałych zasad i 
instytucji ustrojowych. Wszystkie one muszą bowiem być tak ukształtowa-
ne, by nie tylko umożliwiały, ale w maksymalnym stopniu sprzyjały reali-
zacji tej zasady podstawowej. Dlatego też zasadę określającą podmiot wła-
dzy w państwie nazywa się niekiedy „zasadą zasad”. W demokratycznych 
systemach prawnych ma ona nazwę „zasady suwerenności narodu”, po-
nieważ jako podmiot władzy państwowej wskazuje właśnie naród. „Na-
ród” w tym przypadku to jednak nie grupa etniczna, ale ogół ludzi trwale 
związanych z danym państwem; pojęciem równoznacznym jest w tym za-
kresie „lud”. Pojęcie to nie jest przedmiotem definicji w żadnej konstytucji, 
gdyż nie ma charakteru prawnego, ale socjologiczny. To nie konstytucja prze-
sądza o tym, kto jest narodem, tylko naród przesądza o treści konstytucji.  

 
Zasadnicze problemy z interpretacją suwerenności pojawiły się w wy-

niku obalenia feudalizmu i uznania, że podmiotem władzy suwerennej jest 
naród. Naród jest bowiem podmiotem zbiorowym, nie będącym elementem 
aparatu państwowego i fizycznie niezdolnym do wykonywania władzy 
państwowej w taki sposób, w jaki mógł to czynić monarcha. Zrodziło to 
konieczność ustalenia nowych zasad określających, kto właściwie jest no-
wym podmiotem władzy suwerennej i w jaki sposób może z niej korzystać.  

W ujęciu J.J. Rousseau przedstawionym w jego słynnym dziele Umowa 
społeczna z 1762 r., podmiotem suwerenności jest naród, wykonujący swą 
nieograniczoną władzę w zasadzie bezpośrednio, w formie tzw. woli po-
wszechnej. Ewentualna reprezentacja jest możliwa tylko z przyczyn natury 
technicznej (liczebność narodu), pod warunkiem ścisłego uzależnienia de-
putowanych od wyborców (mandat imperatywny) i w zasadzie zatwier-
dzenia uchwalonych ustaw w formie głosowania powszechnego. Koncepcja 
Rousseau odegrała istotną rolę w okresie rewolucji francuskiej i wpłynęła 
na treść jej haseł i istotnych deklaracji prawnych. 
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Pierwotnie rozumiano „naród” jako konkretną zbiorowość społeczną, 
jednak już wtedy zakwestionowano jej zdolność do podejmowania świa-
domego działania politycznego. Dominującą pozycję zdobywały poglądy, 
według których wola narodu mogła być wyrażana tylko przez jego najgod-
niejszych, najbardziej wykształconych (i tym samym: bogatszych) przed-
stawicieli, określanych niekiedy jako „usta narodu”. Znalazło to najbardziej 
dobitny wyraz w prawie wyborczym. W wyniku szerokiego stosowania 
wysokich cenzusów majątkowych w 1846 r. w liczącej 35 mln obywateli 
Francji z praw wyborczych mogło korzystać tylko 241 tys. osób. Również  
w Anglii do 1823 r. z uwagi na wysokie cenzusy wyborcze w 1823 r. korzy-
stało z praw wyborczych nie więcej niż 3% ludności. Oznaczało to, że suwe-
renność narodu stała się faktycznie suwerennością jego elit. Odpowiednio 
do faktów dostosowano teorię, przekształcając rozumienie pojęcia narodu 
jako suwerena. „Naród” przestał być konkretną społecznością, stał się by-
tem abstrakcyjnym jako „dobro ogólne”. Inaczej mówiąc, postulat „suwe-
renności narodu” miał oznaczać skierowany do rządzących elit nakaz kie-
rowania się wspólnymi i ogólnymi interesami całej zbiorowości – a właśnie 
tylko elity miały być zdolne do odpowiednio świadomej i altruistycznej 
postawy.  

Samo sformułowanie w konstytucjach idei suwerenności narodu, które 
stanowiło podstawę porównań ze stanem faktycznym, w długim okresie 
istotnie wpływało na stan świadomości społecznej. W rezultacie stopniowo 
powracano do rozumienia narodu jako realnej zbiorowości ludzi, czego 
konsekwencją było jej wyposażenie w – mocno wprawdzie ograniczoną – 
zdolność do wykonywania władzy. Odbywało się to w formie długotrwałe-
go procesu ograniczania i likwidowania cenzusów wyborczych i wpro-
wadzania w ten sposób w coraz większym zakresie powszechności prawa 
wyborczego oraz rozwoju pluralizmu politycznego.  

Współcześnie można przyjąć, że pod konstytucyjnym pojęciem „naro-
du” rozumie się realnie istniejącą w granicach określonego państwa spo-
łeczność ludzką. Pojęcie to nie ma jednocześnie nic wspólnego z jego treścią 
etnograficzną. Bez znaczenia jest tu przynależność narodowościowa, język, 
wyznanie, uznawane tradycje kulturowe itp. cechy. Naród oznacza tu tyle, 
co „lud” i obejmuje wszystkie osoby trwale związane z danym państwem. 
Jednocześnie należy przyjąć, że ponieważ konstytucyjne pojęcie narodu 
używane jest dla oznaczenia podmiotu władzy państwowej, obejmuje ono 
tylko te osoby, które są zdolne do uczestniczenia w różnych formach dzia-
łalności politycznej. Jest to zatem przede wszystkim ta część społeczeństwa, 
która posiada pełnię praw politycznych, w tym prawa wyborcze. Nie moż-
na jednak nie uwzględniać także takich grup społecznych – przede wszyst-
kim młodzieży, imigrantów – którym wprawdzie nie przysługują prawa 
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wyborcze, ale które są w stanie faktycznie wpływać na kształt podejmowa-
nych decyzji państwowych, np. poprzez organizowanie manifestacji, pro-
wadzenie agitacji itp.  

 
2. Wskazanie „narodu” jako podmiotu władzy najwyższej znajdowało 

się w Konstytucji Marcowej, a także w Małej Konstytucji z 1947 r. Pośrednio 
przyjęcie tej zasady deklarowano również w Małej Konstytucji z 1919 r. W 
Konstytucji Kwietniowej w ogóle nie używano pojęcia narodu. Konstytucja 
Lipcowa w brzmieniu obowiązującym do 1989 r. władzę najwyższą w pań-
stwie przypisywała natomiast „ludowi pracującemu”. Przymiotnik opisują-
cy pojęcie „lud” wskazywał, że w tym przypadku podmiotem władzy nie 
jest cały lud, lecz jedynie jego część, wyróżniająca się określoną cechą. Re-
zultatem takiego określenia podmiotu władzy była dopuszczalność usta-
wowego wyłączenia od praw politycznych, w tym i wyborczych, obywateli 
nie spełniających tego kryterium. W praktyce z możliwości tej nie czyniono 
użytku w formie różnicowania indywidualnych praw i wolności obywateli. 
Dalszą konsekwencją tej zasady było jednak praktyczne wyłączenie plurali-
zmu politycznego uzasadniane właśnie ochroną interesów ludu pra-
cującego.  

Określenie suwerena zawarte w obecnym art. 4 ust. 1 konstytucji jest 
typowe dla państw demokratycznych i nie daje podstaw do jakichkolwiek 
wyłączeń mogących mieć znaczenie polityczne. Słuszna jest także rezygna-
cja z prawnej definicji narodu, gdyż to on jako suweren stanowi konstytu-
cję, a nie konstytucja wyznacza suwerena. Można spotkać się z poglądem, 
że sformułowania obowiązujących przepisów konstytucyjnych nie dają 
podstaw do pojmowania „narodu” jako konkretnego podmiotu, sprawują-
cego przynajmniej część władzy politycznej, gdyż nie jest to współcześnie 
możliwe, a w praktyce i tak dominuje system przedstawicielski, funkcjonu-
jący bez skutecznej kontroli wyborców. Stanowisko to wydaje się tylko czę-
ściowo uzasadnione, gdyż jest oczywiste, że w warunkach współczesnego 
państwa naród jako suweren może podczas kadencji organu przedstawi-
cielskiego sprawować tylko swoisty „zwierzchni nadzór” nad działaniami 
organów państwa. Trudno jednak byłoby twierdzić, że np. w warunkach 
istnienia referendum połączonego z instytucjami inicjatywy lub weta ludo-
wego (jak w Konfederacji Szwajcarskiej), nie jest możliwe realne wykony-
wanie uprawnień suwerena przez ogół obywateli. Dominacja przedstawi-
cielskiej formy wykonywania suwerenności jest zupełnie odrębnym zagad-
nieniem, a fakt, że w praktyce często funkcjonuje ona w oderwaniu od fak-
tycznej woli suwerena, nie może być podstawą interpretacji norm konstytu-
cyjnych. Przepis art. 4 ust. 2 konstytucji w każdym razie jednoznacznie 
przewiduje możliwość bezpośredniego wykonywania aktów władzy przez 
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suwerena. Należy więc przyjąć, że suwerenem jest wspólnota ludzi za-
mieszkujących państwo, obejmująca wszystkie osoby zdolne do uczestni-
czenia w działalności politycznej.  

Konstytucyjna zasada suwerenności narodu stanowi deklarację ustro-
jodawcy co do materialnego źródła i podstawowych reguł wykonywania 
władzy państwowej. Istnienie tej zasady nie jest jednak równoznaczne  
z faktyczną suwerennością narodu. W rzeczywistości bowiem władza należy 
zawsze do tego podmiotu, który – bez względu na regulację prawną – ma 
siłę dostateczną, by wymuszać skuteczność ustanawianych (lub uznawa-
nych) przez siebie norm postępowania. Jeśli zmieni się faktyczny układ sił 
społecznych w państwie, bez względu na przepisy konstytucji podmiotem 
władzy suwerennej stanie się i tak ten podmiot, który będzie miał najwięk-
szą zdolność kontrolowania sytuacji w rzeczywistości. 

 
3. Podstawowym problemem związanym z realizacją suwerenności na-

rodu (ludu) jest sposób ustalania jego woli. Społeczność zamieszkująca 
terytorium państwa jest nadto liczna i posiada zbyt skomplikowaną struk-
turę wewnętrzną, by zachowywała ona jednomyślność albo przynajmniej 
wykazywała bezdyskusyjną przewagę określonych poglądów. Istnienie 
tzw. zgody powszechnej we współczesnym świecie jest sytuacją całkowicie 
wyjątkową. W każdym społeczeństwie w odniesieniu do zdecydowanej 
większości kwestii ujawnia się wiele różnych opinii i interesów. Jednocze-
śnie każdy członek społeczeństwa jest członkiem wielu różnych grup inte-
resów: politycznych, pokoleniowych, zawodowych, terytorialnych i innych. 
Interesy tych grup nie zawsze są z sobą zgodne lub równoległe, często mo-
gą też być wobec siebie sprzeczne. Sposób ustalania „woli narodu” jest więc 
problemem o wielkiej doniosłości zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.  

Podstawowa odpowiedź na pytanie, które interesy mogą być uznane 
jako wyrażające wolę ogólną jest znana od dawna. Są nimi te, które akcep-
tuje większość narodu. Nie znaczy to jednak, że większość może występo-
wać w roli tyrana wobec mniejszości i nie liczyć się z jej interesami. Demo-
kratyczna reguła większości oznacza, że większość jest wprawdzie legity-
mowana do podjęcia decyzji w imieniu ogółu, jednak musi uznawać wystę-
pujący w społeczeństwie relatywizm wartości i szanować także podstawo-
we interesy mniejszości. Większościowy sposób podejmowania decyzji 
państwowych nie jest też jedynym możliwym modelem rządów demokra-
tycznych.  

Główny problem demokracji większościowej – który to model jest naj-
bardziej znany i rozpowszechniony – polega jednak na tym, jak w praktyce 
ustalić, które poglądy odzwierciedlają zdanie większości. Przyjęta metoda 
musi zapewniać uzyskanie wyników zobiektywizowanych, precyzyjnie 
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ustalonych i nie budzących wątpliwości. Nie może więc opierać się ona na 
przebiegu spektakularnych akcji politycznych czy ocenie rozpowszechnie-
nia określonych opinii w środkach przekazu publicznego. Również badania 
opinii publicznej, mimo iż prowadzone z wykorzystaniem naukowej meto-
dologii i dające precyzyjne wyniki liczbowe, nie odpowiadają przedstawio-
nemu kryterium. Z praktyki wiadomo, że wyniki podobnych badań pro-
wadzonych przez różne instytuty różnią się między sobą – niekiedy znacz-
nie – a zdarza się także, że wyniki wszystkich badań zostają całkowicie ne-
gatywnie zweryfikowane przez następujące po nich głosowanie (przykłady 
wyborów parlamentarnych lat 90. i pierwszych prezydenckich w RP).  
I właśnie sformalizowane głosowanie powszechne jest w tej sytuacji jedyną 
metodą ustalania woli większości narodu. Głosowanie to może przybierać 
formę wyborów ale także  niektórych form demokracji bezpośredniej pole-
gających na podejmowaniu decyzji w drodze głosowania ludowego. Nieza-
leżnie od tego duże znaczenie dla utrzymania kontroli suwerena nad spo-
sobem wykonywania władzy i oddziaływania na kształt podejmowanych 
decyzji są różne instytucje bezpośredniego wpływania na decyzje władzy 
publicznej, określane jako tzw. demokracja partycypacyjna czy semibezpo-
średnia. 

 
4. Znaczenie wyborów jako formy realizacji suwerenności narodu jest 

bardzo ograniczone. W zasadzie stanowią one jedynie akt inwestytury su-
werena – przekazania władzy – jego reprezentantom, którzy w praktyce 
uzyskują pełną niezależność w podejmowaniu rozstrzygnięć. Niezależność 
ta jest przy tym tak rozległa, że pozwala im jednostronnie zmieniać warun-
ki reprezentacji, a nawet inaczej określać sam podmiot reprezentowany 
(poprzez zmiany konstytucji lub prawa wyborczego) . Można byłoby zatem 
stwierdzić, że suwerenność narodu przejawia się raz na kilka lat, przy oka-
zji wyborów, po czym formalny suweren nie tylko nie może ze swej władzy 
korzystać, ale sam staje się poddany władzy własnych reprezentantów.  

Możliwe jest jednak wprowadzenie pewnych instytucji ustrojowych, 
które zapewnią narodowi utrzymanie kontroli nad reprezentantami,   
w szczególności poprzez poddanie deputowanych kontroli wyborców pod-
czas kadencji. 

Poddanie deputowanych kontroli wyborców  może polegać na nałoże-
niu na nich pewnych prawnych obowiązków wobec wyborców podczas 
kadencji. Obowiązki te mogą polegać na zobowiązaniu reprezentantów do 
stałej aktywności w stosunku do wyborców. W praktyce może się to odby-
wać przede wszystkim w formie okresowych spotkań, których treścią jest 
zdanie sprawy przez deputowanego z jego działalności i zasięgnięcie opinii 
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co do spraw, które mają być przedmiotem rozstrzygnięcia w organie przed-
stawicielskim.  

Zasadniczym problemem w tym rozwiązaniu jest kwestia stopnia 
związania reprezentantów wolą wyborców i ewentualnych sankcji za dzia-
łanie wbrew stanowisku wyborców. W najbardziej skrajnej postaci może 
ono przybrać formę tzw. mandatu imperatywnego (w Polsce znanego  
z okresu demokracji szlacheckiej), w zasadzie zakazującego działania bez 
konkretnej instrukcji w określonej sprawie. Dla zapewnienia rzeczywistej 
skuteczności instrukcji musiałaby się z tym łączyć możliwość odwołania 
reprezentanta (cofnięcia mandatu), który zająłby stanowisko niezgodne  
z życzeniem wyborców. Taki model oznaczałby jednak praktyczne ubez-
własnowolnienie deputowanego i jest nie do przyjęcia w warunkach współ-
czesnego państwa, gdyż doprowadziłby do paraliżu decyzyjnego na jego 
najwyższych szczeblach. Możliwe jest natomiast wprowadzenie systemu 
powiązań pomiędzy reprezentantami a wyborcami polegającego tylko na 
zinstytucjonalizowanym dwustronnym przepływie informacji i opinii, bez 
nadawania stanowisku wyborców mocy prawnie wiążącej deputowanego. 
W ten sposób suweren miałby zagwarantowaną zarówno wiedzę o wyko-
nywaniu władzy w swoim imieniu, jak i możliwość zapoznawania swoich 
przedstawicieli z własnymi poglądami na proponowane rozstrzygnięcia. 
Również w tym przypadku najbardziej dyskusyjną sprawą pozostaje jednak 
kwestia ewentualnej odpowiedzialności deputowanego. Uzasadniona jest 
obawa, że konkurujące partie mogłyby w nieskończoność podejmować ini-
cjatywy w sprawie odwołania deputowanego z rywalizującego ugrupowa-
nia, licząc na to, że w przypadku powodzenia akcji wybory uzupełniające 
będą stanowić zawsze szansę zwiększenia własnego stanu posiadania.  
Z jednej strony bardzo realna jest więc możliwość nadużywania takiej insty-
tucji do celów walki politycznej, z drugiej strony natomiast bez jej istnienia 
trudno mówić o zachowaniu nadrzędności suwerena nad jego przedstawi-
cielami, a zatem o realizacji samej zasady suwerenności narodu. Rozwiąza-
niem może być wprowadzenie instytucji odwoływalności obwarowanej ta-
kimi wymogami formalnymi, że samo uruchomienie tej procedury mogłoby 
nastąpić w wyjątkowych przypadkach (np. wymóg zgłoszenia wniosku 
przez 1/3 ogółu wyborców okręgu), ale jednocześnie pozostawałoby w gra-
nicach fizycznej realności, gdyby takie wyjątkowe sytuacje wystąpiły.  

Z teoretycznego punktu widzenia taki model relacji deputowany – wy-
borcy mógłby stanowić gwarancję zachowania nadrzędności suwerena nad 
jego przedstawicielami politycznymi. Podobne do niego ukształtowanie 
prawne mandatu istniało w dawnych tzw. państwach socjalistycznych, jed-
nak nie występowały tu problemy związane z funkcjonowaniem konkuren-
cyjnych organizacji politycznych, a sam model – z przyczyn również poli-
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tycznych – w praktyce nie funkcjonował zgodnie z założeniami. Wydaje się, 
że we współczesnych państwach demokratycznych – właśnie z uwagi na 
praktyczne zmonopolizowanie procesów politycznych przez partie i na 
ogół niezbyt wysoki poziom zainteresowania wyborców polityką – rozwią-
zanie to nie przynosiłoby jednak oczekiwanych rezultatów. Kontrolę wobec 
swych przedstawicieli politycznych suweren w praktyce może wykonywać 
jedynie za pośrednictwem partii politycznych, choć z pewnością jest ona  
w tej sytuacji niekiedy wręcz iluzoryczna14.  

  
5. Drugą podstawową formą utrzymania cech suwerenności przez naród 
jest  demokracja bezpośrednia, polegająca na tym, że zbiorowy podmiot 
suwerenności (naród, lud) kształtuje i podejmuje rozstrzygnięcia  mające 
walor decyzji państwowych, bezpośrednio wyrażając swoją wolę. Często 
jednak do tych form zalicza się też formy bezpośredniego wpływania na 
decyzje władzy publicznej. 
 Pierwotną, najbardziej klasyczną formą takiej demokracji, znaną ze 
starożytności, jest zgromadzenie ludowe: zebranie ogółu obywateli w jed-
nym miejscu, podejmujące decyzje dotyczące państwa, ewentualnie spo-
łeczności lokalnej. Może być ono stosowane tylko w stosunkowo niewiel-
kich społecznościach. Obecnie jest stosowane tylko w dwóch małych kanto-
nach Szwajcarii (ale na szczeblach lokalnych jest nadal dość rozpowszech-
nione).  
 Najbardziej „typową" formą demokracji bezpośredniej jest referen-
dum. Jest to głosowanie ogółu obywateli, dotyczące wyrażenia opinii lub 
podjęcia decyzji w określonej sprawie, będącej przedmiotem głosowania. 
Wadą referendum jest niemożność kształtowania rozstrzygnięcia (zgłaszania 
poprawek) i ograniczenie go tylko do wyrażenia aprobaty lub dezaprobaty – 
co z reguły powoduje konieczność daleko idącej redukcji opinii i podatność 
na demagogię. Istnieje wiele rodzajów tej instytucji, które wyróżnia się sto-
sując różne metody kwalifikacji. Instytucja ta  została szczegółowo omówio-
na w rozdziale V. 
 Kolejną instytucją związaną z bezpośrednim wykonywaniem suwe-
renności przez lud jest tzw. inicjatywa ludowa, która  nie jest formą demo-
kracji bezpośredniej sensu stricte, bo nie polega na podejmowaniu decyzji 
merytorycznej, ale na uruchomieniu przez określoną liczbowo część suwe-
rena procedury prowadzącej do rozstrzygnięć merytorycznych. może mieć 
charakter sformułowany - wówczas wyborcy muszą przedstawić gotowy 
projekt aktu prawnego bądź pytań albo niesformułowany - jeżeli wyborcy 
________________ 

14 Natomiast w systemie samorządu terytorialnego znana jest instytucja odwoływalności 
organu stanowiącego (ale in gremio) podczas kadencji, z inicjatywy grupy wyborców, w gło-
sowaniu powszechnym.  
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przedstawiają tylko ideę a sam projekt aktu będzie opracowany przez 
uprawniony organ (w Polsce zawsze charakter sformułowany). Występuje 
jako: 

a) inicjatywa konstytucyjna: oznacza prawo grupy obywateli do wy-
stąpienia z projektem zmiany konstytucji (np. w Szwajcarii i Au-
strii – 100 tys., Włochy – 500 tys. obywateli); 

b) inicjatywa ustawodawcza; oznacza prawo grupy obywateli do wy-
stąpienia z projektem ustawy (w Polsce – grupa 100 tys. obywa-
teli może wykonać prawo inicjatywy ustawodawczej, w wyniku 
czego Sejm musi nad projektem obradować w szczególnym try-
bie; odpowiedniki takiej inicjatywy występują na szczeblu gminy 
w zakresie inicjatywy uchwałodawczej do rad gmin;  

c) inicjatywa referendalna: określona prawnie grupa obywateli może 
wystąpić z wiążącym prawnie wnioskiem o przeprowadzenie re-
ferendum. W tym przypadku inicjatywa ta prowadzi zawsze do 
zastosowania klasycznej formy demokracji bezpośredniej. Art. 
141 konstytucji szwajcarskiej przewiduje, że na żądanie 50 tysięcy 
uprawnionych do głosowania lub ośmiu kantonów przedstawia 
się narodowi pod głosowanie np. ustawy związkowe. W Polsce 
taka instytucja występuje na szczeblu lokalnym (żądać przepro-
wadzenia referendum w określonej sprawie może 10% miesz-
kańców gminy bądź powiatu, 5 % mieszkańców województwa), 
ale nie na ogólnokrajowym (wniosek 500 tys. obywateli w spra-
wie przeprowadzenia referendum zobowiązuje tylko do zasto-
sowania określonej procedury jego rozpatrzenia). 

        Odmianą ludowej inicjatywy ustawodawczej jest veto ludowe, które po-
lega na prawie określonej liczby obywateli do sprzeciwu w stosunku do 
uchwalonej ustawy i żądaniu przeprowadzenia referendum w tej sprawie. 
W Polsce instytucja ta nie istnieje, ale w 1992 r. w projekcie Karty Praw i 
Wolności przewidywano, że na żądanie 500 tysięcy wyborców mogłoby 
odbyć się referendum w sprawie całkowitego lub częściowego uchylenia 
ustawy – z wyjątkiem podatków i budżetu). Veto ludowe istnieje w Szwajcarii, 
we Włoszech (tzw. referendum abrogacyjne), w Ameryce Łacińskiej i niektórych sta-
nach USA. 
 Również uprawnieniem o „negatywnym” charakterze jest recall  (odwo-
łanie), które oznacza prawo grupy obywateli do wystąpienia o odwołanie 
deputowanych, funkcjonariuszy publicznych czy nawet do odwołania 
(rozwiązania) organu przedstawicielskiego. Rozpowszechnione jest głównie 
w Ameryce Łacińskiej (w Wenezueli dot. wszystkich stanowisk obsadza-
nych w drodze wyborów; w 2004 r. podjęto nawet nieudaną próbę odwoła-
nia w tym trybie prezydenta H. Chaveza; podobnie w 2008 r. w Boliwii pre-
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zydenta E. Moralesa), znane także w 14 stanach USA. Specyficzną postać ma 
w Kolumbii Brytyjskiej (prowincja Kanady), gdzie żądanie podpisane przez 
40% obywateli jest równoznaczne z decyzją. W RP ma postać referendum 
lokalnego dot. odwołania organu stanowiącego samorządu terytorialnego 
albo wójta.  
 Pozytywne oddziaływanie na decyzje władzy publicznej umożliwiają z 
kolei konsultacje społeczne, będące w zasadzie społeczną dyskusja nad 
jakimś projektem rozstrzygnięcia. Mogą mieć charakter ogólnopaństwowy, 
regionalny czy środowiskowy (np. w określonej grupie zawodowej, której 
będzie dotyczyła nowa regulacja prawna). Ich zaletą jest możliwość zgła-
szania zastrzeżeń i własnych propozycji, ale wadą jest z reguły niejedno-
znaczność wyników. Niekiedy formą konsultacji może być wyrażenie opinii 
przez społeczeństwo w drodze głosowania ale bez skutków wiążących 
(forma podobna do referendum konsultacyjnego – dopuszczona w Polsce). 
Instytucją zbliżoną do konsultacji społecznych jest wysłuchanie publiczne - 
dopuszczenie do głosu obywateli podczas tworzenia prawa.  
 Z demokracją bezpośrednią jest związane pojęcie petycji.  Ukształtowa-
ła się ona jako prawo ludu do bezkarnego wnoszenia próśb do władcy i 
jego urzędników; nie wiązały się z nią żadne prawa dotyczące rozpatrzenia. 
Obecnie jest to forma zbiorowego wniosku, którego skutki są określone w 
kpa. W art. 63 konstytucji stanowi się, żę każdy ma prawo składać petycje, 
wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej 
zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spo-
łecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z 
zakresu administracji publicznej.  
  Zupełnie wyjątkowy charakter ma odwołanie orzeczenia,  polegające 
na  uchyleniu orzeczenia sądu o niekonstytucyjności aktu legislacyjnego w 
głosowaniu powszechnym. W stanie Kolorado 5 % wyborców wpisanych 
do rejestru może zażądać przeprowadzenia referendum w sprawie uznania 
za nieważne orzeczenia Najwyższego Trybunału Stanowego uznającego 
ustawę za niekonstytucyjną. 
 Za formę demokracji bezpośredniej uznaje się także niekiedy sprze-
ciw ludowy (obywatelski). Jest to odpowiednik średniowiecznego prawa do 
oporu, prawo społeczeństwa do uzasadnionego przeciwstawienia się wła-
dzy w różnych formach - od bojkotu aż do użycia siły. Niekiedy państwo 
samo dopuszcza możliwość oporu obywateli wobec prób zmiany ustroju  
konstytucyjnego, np. art. 20 ust. 4 konstytucji RFN, par. 54 konstytucji Esto-
nii. Niezależnie od tego przyjmuje się jednak, że sprzeciw taki jest uzasad-
niony dla ochrony wartości konstytucyjnych, jeśli zawiodą instytucje i pro-
cedury chroniące porządek konstytucyjny a sam sprzeciw nie prowadzi do 
naruszenia podstawowych praw jednostki. 



 
 
 
 
 
 
 
 Antoni Rost - Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, UAM Poznań 2013 

 48 

 Inną instytucją, która należy wyraźnie odróżniać od sprzeciwu, jest 
cywilne nieposłuszeństwo - gdy następuje uchylenie się obywateli od obo-
wiązku prawnego, podjęte na ich własne ryzyko, bez odwoływania się do 
zastosowania siły.  
 Samego aktu wyborczego nie należy traktować jako odmiany de-
mokracji bezpośredniej, mimo że i w jego wypadku następuje bezpośrednie 
wyrażenie woli przez naród. Jest to jednak instytucja nierozerwalnie zwią-
zana z funkcjonowaniem demokracji przedstawicielskiej, będąca elemen-
tem procedury tworzenia jej instytucji. 

                                                                                                                                                                               
Wskazanie „narodu” jako podmiotu władzy najwyższej znajdowało się 

w Konstytucji Marcowej, a także w Małej Konstytucji z 1947 r. Pośrednio 
przyjęcie tej zasady deklarowano również w Małej Konstytucji z 1919 r. W 
Konstytucji Kwietniowej w ogóle nie używano pojęcia narodu. Konstytucja 
Lipcowa w brzmieniu obowiązującym do 1989 r. władzę najwyższą w pań-
stwie przypisywała natomiast „ludowi pracującemu”. Przymiotnik opisują-
cy pojęcie „lud” wskazywał, że w tym przypadku podmiotem władzy nie 
jest cały lud, lecz jedynie jego część, wyróżniająca się określoną cechą. Re-
zultatem takiego określenia podmiotu władzy była dopuszczalność usta-
wowego wyłączenia od praw politycznych, w tym i wyborczych, obywateli 
nie spełniających tego kryterium. W praktyce z możliwości tej nie czyniono 
użytku w formie różnicowania indywidualnych praw i wolności obywateli. 
Dalszą konsekwencją tej zasady było jednak praktyczne wyłączenie plurali-
zmu politycznego uzasadniane właśnie ochroną interesów ludu pra-
cującego.  

Określenie suwerena zawarte w obecnym art. 4 ust. 1 konstytucji jest 
typowe dla państw demokratycznych i nie daje podstaw do jakichkolwiek 
wyłączeń mogących mieć znaczenie polityczne. Słuszna jest także rezygna-
cja z prawnej definicji narodu, gdyż to on jako suweren stanowi konstytu-
cję, a nie konstytucja wyznacza suwerena. Można spotkać się z poglądem, 
że sformułowania obowiązujących przepisów konstytucyjnych nie dają 
podstaw do pojmowania „narodu” jako konkretnego podmiotu, sprawują-
cego przynajmniej część władzy politycznej, gdyż nie jest to współcześnie 
możliwe, a w praktyce i tak dominuje system przedstawicielski, funkcjonu-
jący bez skutecznej kontroli wyborców. Stanowisko to wydaje się tylko czę-
ściowo uzasadnione, gdyż jest oczywiste, że w warunkach współczesnego 
państwa naród jako suweren może podczas kadencji organu przedstawi-
cielskiego sprawować tylko swoisty „zwierzchni nadzór” nad działaniami 
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organów państwa15. Trudno jednak byłoby twierdzić, że np. w warunkach 
istnienia referendum połączonego z instytucjami inicjatywy lub weta ludo-
wego (jak w Konfederacji Szwajcarskiej), nie jest możliwe realne wykony-
wanie uprawnień suwerena przez ogół obywateli. Dominacja przedstawi-
cielskiej formy wykonywania suwerenności jest zupełnie odrębnym zagad-
nieniem, a fakt, że w praktyce często funkcjonuje ona w oderwaniu od fak-
tycznej woli suwerena, nie może być podstawą interpretacji norm konstytu-
cyjnych. Przepis art. 4 ust. 2 konstytucji w każdym razie jednoznacznie 
przewiduje możliwość bezpośredniego wykonywania aktów władzy przez 
suwerena. Należy więc przyjąć, że suwerenem jest wspólnota ludzi za-
mieszkujących państwo, obejmująca wszystkie osoby zdolne do uczestni-
czenia w działalności politycznej.  

Konstytucyjna zasada suwerenności narodu stanowi deklarację ustro-
jodawcy co do materialnego źródła i podstawowych reguł wykonywania 
władzy państwowej. Istnienie tej zasady nie jest jednak równoznaczne  
z faktyczną suwerennością narodu. W rzeczywistości bowiem władza należy 
zawsze do tego podmiotu, który – bez względu na regulację prawną – ma 
siłę dostateczną, by wymuszać skuteczność ustanawianych (lub uznawa-
nych) przez siebie norm postępowania. Jeśli zmieni się faktyczny układ sił 
społecznych w państwie, bez względu na przepisy konstytucji podmiotem 
władzy suwerennej stanie się i tak ten podmiot, który będzie miał najwięk-
szą zdolność kontrolowania sytuacji w rzeczywistości. 

 6. Tradycyjnie rządy demokratyczne kojarzono z demokracją konku-
rencyjną, opartą na doświadczeniach przede wszystkim takich państw, jak 
USA, W. Brytania, Francja. Na tej podstawie też ogólnie uważano, że głów-
nym czynnikiem stabilizującym jest homogeniczność (jednorodność kultury 
politycznej) państwa. Tezie tej przeczą jednak doświadczenia Austrii, Belgii, 
Holandii czy zwłaszcza Szwajcarii, które są kulturowo rozdrobnione, a po-
mimo tego mają trwałe systemy demokratyczne. Na podstawie ich do-
świadczeń została sformułowana przez A. Lijpharta tzw. teoria współdecy-
dowania, przeciwstawna modelowi demokracji większościowej, oparta na 
założeniu osiągania przez główne grupy interesów stałego consensusu we 
wszystkich ważnych sprawach państwa. 

Teoria współdecydowania ma zastosowanie do społeczeństw kultu-
rowo podzielonych, tj. różniących się takimi cechami przypisanymi jak rasa, 
język, religia, przynależność etniczna. Mniejsze znaczenie mają cechy naby-
te (zawód, wykształcenie), które mogą ulegać zmianom. Zróżnicowanie 
________________ 

15 Z socjologicznego punktu widzenia można przyjąć, że naród dzieli władzę z elitami 
politycznymi, gdyż decyduje o powołaniu do władzy jednej z nich i wyznacza zakres jej swo-
body działania, ale sam jest od niej zależny. Naród powołuje najwyższe organy państwa, ma 
prawo do reprezentacji i do sporadycznego udziału w podejmowaniu decyzji państwowych.  
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kulturowe występuje wtedy, gdy grupy wyróżniające się odrębnymi ce-
chami rozwijają dodatkowo wspólną tożsamość. Do wykształcenia się mo-
delu współdziałania potrzebne jest również wyrażanie owej tożsamości we 
wspólnych poczynaniach politycznych, a także wystąpienie kilku innych 
warunków, w szczególności: względnej równowagi pomiędzy grupami 
(brakiem dominacji), ostrości kryteriów przynależności do określonej gru-
py, posiadaniem przez każdą z nich przywódców o uznanym autorytecie. 

W modelu współdecydowania w organach decyzyjnych (zwłaszcza 
rządzie) zasiadają na zasadzie tzw. wielkiej koalicji przedstawiciele wszyst-
kich tych grup społecznych, uzgadniający consensus w rozpatrywanych 
sprawach. Na podobnej zasadzie – z uwzględnieniem liczebności poszcze-
gólnych grup i proporcjonalnie do niej – obsadza się wszelkie stanowiska 
urzędnicze, wojskowe itp. oraz dzieli fundusze społeczne. Każda grupa 
zachowuje również dużą autonomię w regulowaniu swych spraw we-
wnętrznych i posiada realne możliwości zgłaszania skutecznego weta  
w sprawach dla niej ważnych. Interesujący jest fakt, że skutecznie działający 
system współdecydowania sam siebie czyni zbędnym. Pokojowe stosunki 
pomiędzy podkulturami przez dłuższy czas powodują, że podziały zaczy-
nają tracić na znaczeniu i w efekcie wprowadza się nawet pewne elementy 
konkurencji do procesów decyzyjnych.  

 
3. ZASADA REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY PAŃSTWA 

 
W potocznym znaczeniu republika jest przeciwstawieniem monarchii,  

a więc państwem, w którym wszystkie naczelne organy państwowe pocho-
dzą z wyborów. Ponieważ powierzanie kluczowych stanowisk państwo-
wych w drodze wyborów jest nieodzownym elementem demokracji, po-
zwala to na wniosek, że republika jest państwem o bardziej demokratycz-
nym charakterze. W rzeczywistości ograniczenie się tylko do stwierdzenia, 
jak brzmi oficjalna nazwa państwa i czy w jego systemie organów pań-
stwowych istnieje instytucja jednoosobowej głowy państwa nie pochodzącej 
z wyborów (nie zawsze musi to być król), stanowi całkowicie niewystarcza-
jącą podstawę do oceny demokratyzmu ustroju państwowego. Współcześ-
nie nazwa państwa jest określeniem niewiele mówiącym, ponieważ istnieją 
bardzo różne republiki i bardzo różne monarchie. Z całą pewnością można 
stwierdzić, że ustrój monarchii belgijskiej, norweskiej czy hiszpańskiej jest 
znacznie bardziej demokratyczny niż wielu republik, np. Ameryki Łaciń-
skiej czy Azji.  

Ustalając treść zasady republikańskiej formy państwa, trzeba odwołać 
się w pierwszym rzędzie do jej etymologii, ale także do fundamentalnej 
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zasady suwerenności narodu. Res publica oznacza rzecz publiczną, wspólną. 
Jest to przeciwieństwo uznania, że państwo należy do jednostki albo do 
wąskiej grupy jego mieszkańców. Jest ono wspólnotą zamieszkujących je 
ludzi, którzy – jako trwale z nim związani – są jego obywatelami, bez 
względu na różnice etniczne czy jakiekolwiek inne. Konsekwencją przyjęcia 
tej koncepcji jest uznanie ich wolności i równości. Oznacza to przyznanie 
wszystkim obywatelom praw politycznych umożliwiających im pełne 
współuczestnictwo w rozstrzyganiu spraw dotyczących ogółu społeczności, 
na zasadach równych z innymi. Ta właśnie cecha – istnienie obywateli za-
miast poddanych, jest najbardziej charakterystyczną cechą republiki. Tak 
też rozumiano hasło republikańskiej formy rządów w okresie walki z abso-
lutyzmem, wiążąc je również z postulatem rządów prawa.  

Z ujęcia państwa jako dobra wspólnego wynikają konkretne wnioski 
praktyczne dla ustawodawcy (i także dla obywateli). Organy państwowe 
powinny działać w taki sposób, by podejmowane przez nie rozstrzygnięcia 
zawsze miały na celu dobro całej wspólnoty, bez wyróżniania bądź dys-
kryminowania niektórych jej części. Jedną z konsekwencji tego jest uznanie 
konieczności zagwarantowania pluralizmu politycznego, a tym samym 
rządów demokratycznych. Członkowie wspólnoty państwowej ponoszą za 
nią współodpowiedzialność, wyrażającą się m.in. koniecznością uczestni-
czenia w finansowaniu jej instytucji i przedsięwzięć.  

O tym, czy dane państwo jest republiką, nie decyduje więc ani oficjalna 
nazwa państwa, ani też nazwa i sposób powoływania głowy państwa, lecz 
faktyczny ustrój państwa, przy czym szczególne jest tu znaczenie pozycji 
prawnej jednostki. W tym sensie zasada republikańskiej formy państwa 
wykazuje bardzo ścisły związek z innymi podstawowymi zasadami ustro-
jowymi. Nakłada ona w szczególności obowiązek takiej konstrukcji ustroju 
państwa, by stwarzała ona wszelkie warunki do realizacji postulatu plurali-
stycznej demokracji. 

 
 

4. ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWA 
URZECZYWISTNIAJĄCEGO ZASADY SPRAWIEDLIWOŚCI 

SPOŁECZNEJ 
 
W art. 2 konstytucji stwierdza się, iż „Rzeczpospolita Polska jest demo-

kratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawie-
dliwości społecznej”. Zasada ta została wprowadzona w 1989 r. w wyniku 
nowelizacji konstytucji lipcowej z 1952 r. i w niezmienionej redakcji powtó-
rzona w konstytucji z 1997 r. Przepis ten zawiera treść niezwykle bogatą, ale 
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jednocześnie trudną do wyczerpującej i jednoznacznej wykładni. Analizy 
tego pojęcia są przedmiotem wielu opracowań naukowych, a także orzecz-
nictwa. 

 Pojęcie państwa prawnego znane było do tej pory najszerzej z niemiec-
kiego systemu prawnego (Rechtsstaat). W klasycznej doktrynie niemieckiej 
oznacza ono państwo, które „rządzi się” prawem, rozumianym jako usta-
wa. Właśnie ten akt, pochodzący od parlamentu bezpośrednio reprezentu-
jącego suwerena, jest aktem o najwyższej mocy prawnej i wszystkie inne 
muszą być z nim zgodne (zasada prymatu ustawy) . W państwie tym wy-
kluczona jest zatem arbitralność rządzących („rządy ludzi”), polegająca na 
podejmowaniu dowolnych rozstrzygnięć w dowolnych formach. „Rządy 
ustawy” są w takim rozumieniu przeciwieństwem „rządów ludzi”, opar-
tych na swobodnym uznaniu osób wykonujących władzę, kształtujących 
swoje decyzje według zmiennych kryteriów. W państwie prawa wszystkie 
instytucje ustrojowe muszą tworzyć system (czyli zespół spójny, złożony  
z powiązanych i współdziałających elementów), a miejsce zajmowane w nim 
przez każdą z nich musi być precyzyjnie określone przez ustawę. Konsek-
wencją tego jest stan ścisłego rozgraniczenia zakresów kompetencji orga-
nów państwa. Ich możliwości działania zarówno co do kierunku, jak i za-
kresu muszą wynikać z wyraźnej normy prawnej i nie mogą wykraczać 
poza jej dyspozycję (zasada legalności działania organów władzy publicz-
nej). Jeżeli organ nie ma wyraźnie określonej w ustawie kompetencji do 
konkretnego działania, to znaczy, że ona nie istnieje; domniemywanie 
kompetencji jest niedopuszczalne. Odróżnia to zdecydowanie sytuację or-
ganu od możliwości działania obywatela, którego działania lub zaniechania 
nie wymagają oparcia w normie prawnej, a jedynie nie mogą jej naruszać.  

Ten aspekt pojmowania państwa prawnego ma charakter formalny: 
1. Organ nie może podejmować działań władczych bez podstawy 

prawnej (w granicach kompetencji i w celu wykonania ustawy), 
2. Organ nie może unikać podejmowania decyzji, jeśli ustawa na-

kłada taki obowiązek, 
3. Organ i funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za 

działania sprzeczne z ustawą. 
Pojęcie państwa prawnego ulegało stopniowej rozbudowie i z biegiem 

czasu wykroczyło poza rozumienie go tylko jako formalnej praworządno-
ści. Także Trybunał Konstytucyjny w początku lat dziewięćdziesiątych  
z ogólnej idei wyprowadzał coraz to więcej elementów materialnych, doszu-
kując się w tej ogólnie sformułowanej zasadzie wielu szczegółowych norm 
konstytucyjnych, np. prawa do ochrony prywatności, prawa do sądu, wy-
mogu dostatecznej określoności przepisów prawa stanowiących podstawę 
ingerencji w życie jednostki, ochrony praw słusznie nabytych, dopuszczal-
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nych granic ingerencji w status prawny jednostki. Działalność ta służyła 
uzupełnianiu luk w regulacji konstytucyjnej w celu jej dostosowania do 
międzynarodowych standardów państwa demokratycznego, budziła jed-
nak pewne kontrowersje. Obecnie szereg tych norm uzyskało bezpośredni 
wyraz w szczegółowych postanowieniach konstytucji, wobec czego bezpo-
średnie odwoływanie się do zasady państwa prawnego zostało ograniczo-
ne, spełnia ona obecnie głównie rolę zespołu dyrektyw interpretacyjnych. 
Szczególną uwagę zwraca się obecnie na szeroko rozumianą zasadę budo-
wy zaufania obywateli do państwa, zgodnie z którą oczekiwania państwa 
powinny być jasno sprecyzowane (obowiązki prawne obywateli), jego dzia-
łania powinny być dla obywateli przewidywalne, państwo nie powinno ich 
zaskakiwać niekorzystnymi rozwiązaniami, powinno dotrzymywać zobo-
wiązań i wypełniać zapowiedzi. Za fundament realizacji tej zasady uważa 
się przestrzeganie zasad dobrej legislacji. 

Na podstawie orzecznictwa Trybunału można stwierdzić, że szczególną 
uwagę przywiązuje on obecnie do następujących elementów państwa 
prawnego:  

1. Podporządkowanie władzy publicznej ustawie zgodnej z warto-
ściami konstytucyjnymi, 

2. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli, 
3. Zasada budowy zaufania obywateli do państwa (zasada lojalno-

ści państwa wobec obywatela) 
Za fundament realizacji tej zasady uważa się przestrzeganie zasad do-

brej legislacji. Składają się na nie w szczególności:   
− niedziałanie prawa wstecz (zasada ta ma bezwzględny charakter w 

prawie karnym, z wyjątkiem czynów stanowiących przestępstwo w 
rozumieniu prawa międzynarodowego; absolutnie wyjątkowo może 
być niestosowana w innych gałęziach prawa), 

− zasada dostatecznej określoności przepisów prawa a także ich jed-
nolitego stosowania (adresat musi mieć możliwość zrozumienia 
konsekwencji prawnych swego zachowania; przekroczenie pewne-
go poziomu niejasności przepisów może stanowić samoistną prze-
słankę stwierdzenia ich niekonstytucyjności), 

− zachowanie odpowiedniego vacatio legis pomiędzy ogłoszeniem ak-
tu a jego wejściem w życie (regułą jest 14 dni, ale niekiedy konieczne 
są okresy kilkuletnie; kryterium stanowi zawsze stworzenie adresa-
tom norm możliwości dostosowania się do nowej sytuacji), 

− nakaz poszanowania interesów w toku (ochrona interesów adresa-
tów norm, którzy podjęli określone przygotowania w warunkach 
dotychczasowego stanu prawnego)  , 
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− zasada ochrony praw słusznie nabytych (raz nabyte na podstawie 
przepisów prawo nie może być odebrane ani niekorzystnie zmody-
fikowane; odstąpienie od tej zasady jest możliwe tylko w absolutnie 
wyjątkowych sytuacjach, związanych z ochroną wartości konstytu-
cyjnych wyższego rzędu, np. w warunkach zagrożenia krachem fi-
nansów publicznych), 

− zakaz wprowadzania zmian w prawie podatkowym w okresie roku. 
podatkowego, 

− zasada proporcjonalności  -zakaz nadmiernej ingerencji, szczególnie 
w zakresie statusu jednostki; 

− zapewnienie hierarchii źródeł prawa. 
Jest zagadnieniem spornym, na jakiej podstawie należy ocenić, czy po-

stulat państwa prawnego został zrealizowany. Możliwe jest tu bowiem 
przyjęcie kryterium formalnego, uwzględniającego tylko spełnienie pew-
nych niezbędnych wymogów instytucjonalnych, albo też kryterium mate-
rialnego, związanego z praktycznym funkcjonowaniem państwa. Z punktu 
widzenia formalnego, zwłaszcza regulacji konstytucyjnej, model państwa 
prawnego został w Polsce w swych zasadniczych elementach osiągnięty. 
Inne wnioski można natomiast wyciągać z analizy praktyki ustrojowej  
i skali różnych zdarzeń i zjawisk naruszających zasadę państwa prawa.  
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich należą do nich przede wszystkim 
słabości legislacji (inflacja prawa i jego jakość, w związku z czym adresaci 
norm prawnych zbyt często nie są w stanie ustalić jednoznacznej  treści 
norm – zwłaszcza w prawie podatkowym, niedoszacowanie potrzeb finan-
sowych związanych z wprowadzaniem ustaw w życie), aparatu admini-
stracji rządowej i samorządowej (bezczynność organów, korupcja, nieprze-
strzeganie zasady jawności, zbyt szeroki zakres uznania urzędników, przy 
braku wystarczającej odpowiedzialności za podjęte decyzje i często nieja-
snych podstawach prawnych), realizacji prawa do sądu (szczególnie zbyt 
wysokie koszty i przewlekłość postępowania) 

 
Przyjęte w naszej konstytucji określenie państwa prawnego uzupeł-

nione jest o cechy demokratyzmu i sprawiedliwości społecznej. Wskazanie 
na demokratyczny charakter państwa prawnego ma ścisły związek z inny-
mi zasadami ustrojowymi, w szczególności z fundamentalną zasadą suwe-
renności narodu, a także z zasadą praworządności, wskazując na jej nie 
tylko formalne rozumienie. Oznacza to bowiem, że prawo może być stano-
wione tylko w sposób umożliwiający udział suwerena w kształtowaniu 
rozstrzygnięć, co jednocześnie gwarantuje zgodność treści prawa z poglą-
dami większości społeczeństwa. Tworzenie prawa może się zatem odbywać 
albo w formie bezpośredniej (referendum), albo poprzez demokratycznie 
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wybrane organy przedstawicielskie. Referendum jest instytucją możliwą do 
stosowania raczej wyjątkowo, nie może też być formą uchwalania gotowej 
ustawy, co najwyżej rozstrzygania konkretnych zagadnień. Szczególnego 
znaczenia jako narzędzie demokratycznego sposobu tworzenia prawa po-
winna nabrać w tej sytuacji instytucja konsultacji społecznych. Jest to forma 
udziału suwerena w kształtowaniu rozstrzygnięć pozbawiona podstawo-
wych wad referendum, a jednocześnie zapewniająca w praktyce uwzględ-
nianie opinii i ocen uznawanych przez społeczeństwo. Wydłuża ona z pew-
nością proces podejmowania decyzji, jednak taka jest właśnie konieczna 
konsekwencja postulatu zachowania reguł demokracji w stanowieniu pra-
wa. Trzeba zresztą zauważyć, że normy prawne nie powinny być stano-
wione z dnia na dzień i formułowanie ich w trybie pewnego procesu, za-
pewniającego bardziej wielostronne spojrzenie i ocenę, stwarza wyższe 
prawdopodobieństwo ich pożądanej jakości. 

Trzeba też zauważyć, że postulat demokratycznego państwa prawnego 
oznacza także odpowiedni sposób stosowania „reguły większości” jako 
metody ustalania woli suwerena. Demokracja, nawet jeśli jest wykonywana 
w systemie większościowym, nie może być tyranią wobec mniejszości. Inte-
resy i oceny mniejszości muszą być odpowiednio do możliwości respekto-
wane. Podstawową cechą demokratycznego systemu rządzenia jest bowiem 
uznanie i poszanowanie pluralizmu interesów, poglądów i systemów war-
tości. 

Więcej wątpliwości teoretycznych nastręcza wykładnia pojęcia spra-
wiedliwości społecznej jako elementu definicji charakteru państwa. Samo 
pojęcie sprawiedliwości nie jest przedmiotem definicji prawnej i trzeba od-
woływać się do znaczenia ogólnie mu przypisywanego. Sprowadza się ono 
do przyjęcia pewnych kryteriów, na podstawie których określone podmioty 
obciąża się pewnymi świadczeniami lub przyznaje im pewne dobra. Po-
wszechnie znane są hasła zawierające kwintesencję różnych formuł spra-
wiedliwości, jak „każdemu równo”, „każdemu według urodzenia”, „każ-
demu według pracy”, „każdemu według potrzeb”, „od każdego według 
jego zdolności” czy „każdemu według prawa”.  

Znacznie bardziej dyskusyjna może być treść pojęcia „sprawiedliwość 
społeczna”.  Pojęcie to ma rodowód starożytny, gdyż używał go już Platon 
do określenia swoistej równowagi i harmonii społecznej. W szerszym obie-
gu pojawiło się w XIX w. wraz z rozwojem rewolucyjnych nurtów w myśli 
społecznej, ale jeszcze w tym samym stuleciu zaczęła nawiązywać do niego 
w pewnym stopniu również katolicka nauka społeczna. Nie jest więc słusz-
ne kojarzenie hasła sprawiedliwości społecznej wyłącznie z marksizmem. 
Trzeba natomiast zwrócić uwagę, że pojęcie to może oznaczać różne treści. 
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Nie jest w każdym razie uprawnione wiązanie z nim tendencji do uniformi-
zowania społeczeństwa i prowadzenia „janosikowej” polityki społecznej.  

Zasada „urzeczywistniania sprawiedliwości społecznej” ujęta była tak-
że w tekście konstytucji lipcowej przed jej nowelizacją w 1989 r. (art. 5  
pkt 5), miała ona jednak wówczas inne niż obecnie znaczenie. Z systematyki 
ówczesnych przepisów konstytucji wynikało, że jej treść musiała być rozpa-
trywana z punktu widzenia ogólnych założeń tego typu państwa. Obecnie 
pojęcie to, jako stanowiące jeden z głównych elementów określenia pań-
stwa, „usamodzielniło się” i powinno być interpretowane samoistnie. Moż-
na przyjąć, że ustrojodawca nie miał na uwadze ogólnej „sprawiedliwości 
dziejowej”, ale odnosił to pojęcie do stosunków społecznych w państwie.  
Z brzmienia przepisu wynika, że nie chodzi tu przy tym o jedną określoną 
zasadę, ale o pewien ich zespół. W literaturze zwraca się uwagę, że zasady 
te nie są normami prawnymi, ale dyrektywami określającymi kierunek czy-
nienia użytku z kompetencji prawodawczych lub z przysługującego prawa. 
Problem polega jednak na tym, że przepisy konstytucyjne nie dają wskazó-
wek co do sposobu interpretacji pojęcia, która może opierać się na  
z gruntu odmiennych założeniach. Pomiędzy zasadami prawa a zasadami 
sprawiedliwości społecznej może zachodzić niezgodność przejawiająca się 
w tym, że realizacja jednych może w całości lub w znacznym stopniu niwe-
czyć realizację drugich. Główny problem dotyczy ograniczoności środków, 
które mogą być przeznaczone na różnorodne świadczenia dla obywateli  
i ich grup. Dlatego też realizacja sprawiedliwości społecznej nie może być 
oceniana wyłącznie w skali bieżącej; wymaga ona przyjęcia pewnej hierar-
chii wartości i sposobów ich osiągania w skali nawet międzypokoleniowej. 

Wypełnienie treści konstytucyjnego pojęcia sprawiedliwości społecznej 
jest rezultatem przede wszystkim praktyki działania Rzecznika Praw Oby-
watelskich (co nie oznacza, że kolejne osoby pełniące tę funkcję miały za- 
wsze zgodne koncepcje, zwłaszcza co do relacji między zasadami sprawie-
dliwości społecznej a zasadami państwa prawnego) i Trybunału Konstytu-
cyjnego. Warto też zwrócić uwagę, że Trybunał, posługując się tym postula-
tem podczas kwalifikowania pojęć prawnych odwoływał się także do od-
czuć społecznych z nim związanych. 

Z uwagi na „społeczny” wymiar tego pojęcia, jednostka musi być  
w tym przypadku rozpatrywana nie w oderwaniu od społeczeństwa, ale wła-
śnie jako jego członek, wchodzący w skład określonej grupy społecznej. 
Sprawiedliwość społeczna w tym ujęciu nie odnosi się do przejęcia przez 
państwo odpowiedzialności za jednostkę, ograniczania wszelkich nierów-
ności społecznych, zapewnienia obywatelowi podstawowych warunków 
życiowych, minimum socjalnego itp.  
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Jeszcze pod rządami poprzedniej konstytucji Rzecznik Praw Obywatel-
skich wskazywał, że sprzeczne z postulatem sprawiedliwości społecznej są 
nazbyt głębokie różnice w sytuacji życiowej ludności, dyskryminacja grup, 
brak gwarancji minimum egzystencji dla wszystkich i brak równych szans 
awansu społecznego. Chodzi tu o zapewnienie, by członkowie żadnej gru-
py społecznej nie zostali pozbawieni faktycznych możliwości korzystania z 
tego, co przysługuje wszystkim. Postulat ten może być osiągnięty poprzez 
odpowiednie rozłożenie ciężarów społecznych i ustanowienie takich insty-
tucji, które umożliwią poprawę sytuacji życiowej osobie, która bez swej 
winy znajduje się w trudnych warunkach. Jest to zatem dyrektywa dla 
ustawodawcy zwykłego, dotycząca kierunku rozwoju ustawodawstwa, 
przede wszystkim socjalnego. W tym kierunku zmierza też orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego. Postulat sprawiedliwości społecznej uznaje on 
przede wszystkim za dyrektywę nakazującą różnicowanie wysokości 
świadczeń (i obciążeń) dla obywateli i ich grup odpowiednio do obiektyw-
nie istniejącego zróżnicowania ich sytuacji. Zdaniem Trybunału sprawie-
dliwość społeczna jest celem demokratycznego państwa prawnego, wręcz 
jego nieodłącznym elementem i nakazuje ona „słuszne lub inaczej sprawied-
liwe wyważenie interesu ogółu (dobra wspólnego) i interesów jednostki”. 

Wyrażona w art. 2 konstytucji zasada demokratycznego państwa 
prawnego realizującego postulat sprawiedliwości społecznej nie jest oczy-
wiście stwierdzeniem faktu. Ma ona charakter postulatywny i stanowi na-
czelną dyrektywę interpretacyjną dla wszystkich organów stanowiących  
i stosujących prawo.  

 
  

5. ZASADA PODZIAŁU WŁADZY PAŃSTWOWEJ 
 
Podstawowy problem polityczny, którego rozwiązaniu mają służyć 

przyjmowane zasady jednolitości bądź podziału władzy, sprowadza się do 
sposobu kontroli działania najwyższych szczebli systemu politycznego 
państwa, w praktyce głównie legislatywy i egzekutywy. Możliwe rozwią-
zania wyznaczone są tu przez dwa skrajne modele, przy czym zagadnienie 
jednolitości władzy może być rozważane w odniesieniu do odmiennych 
koncepcji budowy ustroju państwowego: demokratycznej, związanej  
z przyjęciem zasady suwerenności narodu (rozumianego jako społeczność 
obywateli) albo despotycznej, gdy władza należy do monarchy bądź wo-
dza. Jeśli rozważania prowadzimy z punktu widzenia realizacji zasady su-
werenności narodu, mogą one dotyczyć oczywiście tylko koncepcji demo-
kratycznej.  
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W pierwszym modelu istnieje jeden najwyższy organ władzy, który  
w systemach demokratycznych ma charakter kolegialny. Jego pozycja jest 
konsekwencją faktu, iż bezpośrednio reprezentuje on suwerena, a więc 
wszystkie inne organy państwowe muszą być mu podporządkowane. Or-
gan ten nie jest jednak odpowiednikiem władcy absolutnego, gdyż:  

1) wiążą go reguły prawne ustanowione przez suwerena w referendum 
albo przez sam organ w przyjętych przez niego konstytucjach i ustawach, 

2) podlega on kontroli i nadzorowi samego suwerena w formie np. refe-
rendum obligatoryjnego bądź z inicjatywy ludowej, zgromadzeń ludowych 
(jak w niektórych kantonach Szwajcarii) bądź obowiązków prawnych depu-
towanych wobec wyborców.  

Koncepcja ta jest bliska klasycznej koncepcji demokracji ateńskiej i po-
glądom J.J. Rousseau.  

Drugi model ustrojowy wiąże się z ideą podziału władzy (nie: władz!) 
państwowej. Polega on na powierzeniu wykonywania władzy państwowej 
kilku organom o ograniczonym zakresie kompetencji. Na ogół przyjmuje 
się, że organy te powinny pozostawać w stanie względnej równowagi, tzn. 
pozycja i wpływy każdego z tych organów powinny mu uniemożliwiać 
zdobycie przewagi wobec innych i ich zdominowanie. W klasycznej monte-
skiuszowskiej postaci podział władzy oznacza jednak tylko postulat separa-
cji: organizacyjnej, funkcjonalnej i także personalnej naczelnych organów. 
Model ten w największym stopniu przyjmuje amerykański system prezy-
dencki, który zresztą powstał w wyniku negacji zasad ustroju angielskiego. 
Monteskiusz nie zakładał natomiast – z nielicznymi wyjątkami – współdzia-
łania ani też równoważenia władzy. Zasada równoważenia władzy, wystę-
pująca w systemie parlamentarno-gabinetowym i jego mutacjach, powinna 
być traktowana jako zupełnie odrębna. Często też w praktyce pod nazwą 
podziału władzy występuje tylko zasada jej równoważenia, która nie łączy 
się z separacją organów. 

Model podziału lub równoważenia władzy wprowadza kontrolę we-
wnętrzną na szczycie aparatu państwowego, eliminuje natomiast – albo 
przynajmniej w znacznym stopniu ogranicza – bezpośrednią kontrolę 
władczą suwerena. Sposób kontroli nad naczelnymi ogniwami aparatu 
państwowego jest głównym elementem różniącym modele podziału i jed-
ności władzy. 

Koncepcja podziału władzy powstała jako reakcja na monarchię abso-
lutną, polegającą na skupieniu pełni władzy w ręku jednostki. W swoim 
najbardziej dziś rozpowszechnionym kształcie jest ona oparta na tezach 
Monteskiusza, znana jednak była już znacznie wcześniej (np. dwaj konsu-
lowie w starożytnym Rzymie, urząd trybuna).  
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Wartość każdego z tych modeli należy oceniać w odniesieniu do kon-
kretnych warunków, z uwzględnieniem okoliczności powstania i funk-
cjonowania, a w szczególności z punktu widzenia stopnia, w jakim służy on 
w danym państwie faktycznej realizacji zasady suwerenności narodu.  
Z faktu, że system jednolitości władzy przyjmuje się w Szwajcarii, po-
wszechnie uważanej za państwo najbardziej demokratycznie rządzone, nie 
wynika jeszcze, że system ten w każdym przypadku musi być najwłaściw-
szy z punktu widzenia demokracji. Tym bardziej wniosek odwrotny nie 
wynika z faktu, że większość państw przyjmuje zasadę podziału władzy  
w różnych jej wersjach.  

W Polsce od 1992 r. przyjmuje się zasadę podziału władzy w jej kształ-
cie proponowanym przez Monteskiusza (obecnie art. 10 konstytucji). Pod-
stawą podziału władzy jest wyróżnienie władzy ustawodawczej (Sejm  
i Senat), wykonawczej (Prezydent i Rada Ministrów) oraz sądowniczej (sądy  
i trybunały). Wyodrębnienie tych trzech rodzajów władz i przyjęcie zasady 
ich równoważenia się jest podstawą konstrukcji systemu organów pań-
stwowych. We współczesnym państwie, wykonującym funkcje bardziej 
rozbudowane niż w okresie tworzenia się tradycyjnej formuły podziału 
władzy, nie wszystkie organy mieszczą się jednak w tych dziedzinach wła-
dzy publicznej. Dlatego też w konstytucji wyróżniono – jako oddzielny ro-
dzaj – organy kontroli i ochrony prawa, do których zaliczono: Najwyższą 
Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Radiofo-
nii i Telewizji.  
 Poza regulacją konstytucyjną istnieje cały pion organów prokuratu-
ry, w latach 1990 - 2010  podporządkowanej naczelnemu organowi admini-
stracji – ministrowi sprawiedliwości, który z mocy ustawy pełnił funkcję 
Prokuratora Generalnego. Obecnie jest ona niezależna od innych organów; 
ze względu na swoje powiązanie funkcjonalne z działaniem wymiaru 
sprawiedliwości omówiona zostanie w rozdziale VIII. 
 Konstytucyjnym elementem władzy publicznej jest także Narodowy 
Bank Polski (art.227), niezależny i apolityczny. Nie jest on organem, jego 
status prawny jest złożony i kontrowersyjny; zakres jego działania mieści 
się w granicach szeroko pojętej władzy wykonawczej, ale jest on całkowicie 
niezależny od jej konstytucyjnych organów. NBP spełnia funkcje swoistej 
władzy „monetarnej” w zakresie emisji pieniądza, prowadzenia polityki 
pieniężnej i utrzymania wartości polskiego pieniądza. Zadania te realizuje 
poprzez swoje organy: Prezesa NBP, Radę Polityki Pieniężnej oraz Zarząd 
NBP, posługując się głównie instrumentami finansowymi.  
 Prezes NBP jest powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm na 
wniosek Prezydenta, ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za sprawo-
wanie urzędu i jest przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Jest ona 
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powoływana na indywidualne 6-letnie kadencje w równej liczbie członków 
przez Prezydenta, Sejm i Senat a jej zadaniem jest ustalanie założeń polityki 
pieniężnej. 

 
 

6. ZASADA DECENTRALIZACJI WŁADZY PUBLICZNEJ  
 
Ze względu na wielość i stopień skomplikowania zadań stojących 

przed współczesnym państwem, a także konieczność ich racjonalnego  
i efektywnego wykonywania, wymagającego włączania w ten proces także 
obywateli, żadne współczesne państwo nie może być zarządzane tylko 
przez organy centralne. Powszechnym zjawiskiem jest decentralizacja, któ-
ra polega na tym, że część uprawnień do podejmowania decyzji państwo-
wych przekazuje się na podstawie konstytucji bądź ustawy niższym szcze-
blom zarządzania, w tym jednostkom podziału administracyjno-
terytorialnego państwa. Pojawia się administracja wielopodmiotowa, zło-
żona z różnych ośrodków zarządzania, pomiędzy którymi nie istnieją hie-
rarchiczne zależności. Tak przekazanych uprawnień nie można arbitralnie 
odebrać, wymaga to odpowiedniej zmiany ustawy16. Formą decentralizacji 
może być autonomia lub samorząd.  

Autonomia części terytorium państwa polega na przyznaniu jednostce 
podziału administracyjno-terytorialnego państwa z reguły na szczeblu regio-
nu, prawa stanowienia w określonym  zakresie norm dla siebie samej. Zakres tej 
kompetencji jest najczęściej określony bezpośrednio w konstytucji i nie może przy-
znawać prawu regionalnemu pierwszeństwa przed prawem krajowym, jednak 
pewien ustalony zakres spraw publicznych  zostaje wyłączony spod kompetencji 
państwa i powierzony władzom lokalnym. Charakterystyczne dla autonomii jest 
występowanie odrębnych organów uchwałodawczych i wykonawczych.  
W Polsce przed wojną charakter autonomiczny miało województwo śląskie, 
w którym istniały organy nie występujące w innych województwach: Sejm 
Śląski i – jako organ wykonawczy – Śląska Rada Wojewódzka. Obecnie ta 
forma decentralizacji w Polsce nie jest stosowana, choć na początku lat 90. 
rozważano koncepcję jej wprowadzenia. 

________________ 

16 Tym różni się decentralizacja od tzw. dekoncentracji, która również polega na rozpro-
szeniu uprawnień, jednak następuje ono na podstawie uznaniowej decyzji właściwego orga-
nu, w którego imieniu i na którego odpowiedzialność działają upoważnione jednostki organi-
zacyjne, a organ ten może każdą sprawę przejąć do samodzielnego rozstrzygnięcia bądź 
zmienić zakres upoważnienia albo je cofnąć. Przykładem dekoncentracji jest upoważnienie 
przez ministra urzędników ministerstwa do podejmowania w jego imieniu decyzji w określo-
nych sprawach. 
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Samorząd jest formą organizacyjną znajdującą się na pograniczu formy 
pozapaństwowej i państwa. Działa tylko na podstawie prawa (tylko wtedy 
może powstać), pod pewnymi względami przypomina organizację spo-
łeczną, ale ma też kompetencje władcze wobec członków wspólnoty samo-
rządowej. Przynależność do samorządu nie jest kwestią swobodnego wybo-
ru, lecz wynika z mocy prawa (ex lege) – przez fakt zamieszkiwania, wyko-
nywania określonej działalności. Zadaniem samorządu jest zaspokajanie 
potrzeb danej wspólnoty (najszersze zadania ma samorząd terytorialny, 
który powinien troszczyć się o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, 
oświatowych, ochronę zdrowia i środowiska itp.), inne rodzaje samorzą-
dów – także dbałość o właściwe wykonywanie zawodu (działalności) i wa-
runki jej wykonywania.  

Samorząd do wykonania swoich zadań dysponuje majątkiem i włas-
nymi dochodami oraz kompetencjami do podejmowania władczych roz-
strzygnięć (w tym stanowienia prawa). Samorządy mogą tez wykonywać 
zadania zlecone im przez państwo.  

Samorządy zaliczane są do władzy wykonawczej; są jednak także bar-
dzo ważną formą demokracji politycznej. Można też określić je jako formę 
poziomego podziału władzy.  

Obowiązek wprowadzenia decentralizacji zarządzania państwem  
w najbardziej ogólnym kształcie wynika z zasady pomocniczości, zadeklaro-
wanej we wstępie do konstytucji jako instytucji „umacniającej uprawnienia 
obywateli i ich wspólnot”. Zasada ta polega na tym, że społeczność (wyższy 
szczebel zarządzania) nie może ingerować w sprawy, z którymi poszcze-
gólne jednostki (niższe szczeble zarządzania) są w stanie poradzić sobie 
same, powinna je jedynie wspierać, udzielać pomocy w działaniu; może je 
przejąć dopiero wtedy, gdy rozwiązanie problemu na niższym szczeblu jest 
niemożliwe albo nieefektywne. Zasada ta jest zbieżna z postanowieniem Eu-
ropejskiej Karty Samorządu Lokalnego uchwalonej przez Radę Europy w 
1986 roku (ratyfikowanej przez Polskę w 1994 r.): „Kierowanie sprawami 
publicznymi powinno, ogólnie rzecz biorąc, należeć do tych organów wła-
dzy, które są najbliżej obywatela. Powierzając tę funkcję innemu organowi 
władzy, należy uwzględnić zakres i charakter zadania oraz wymóg sku-
teczności i ekonomii”.  

W art. 15 ust. 1 konstytucji wprowadzono obowiązek takiej konstrukcji 
ustroju terytorialnego państwa, by zapewniał on decentralizację władzy 
publicznej. W przepisach konstytucji nie przesądzono jednoznacznie moż-
liwości zastosowania w tym celu autonomii terytorialnej, jednak zgodnie  
z art. 16 podstawową formą decentralizacji jest samorząd terytorialny. Ogół 
mieszkańców jednostki podziału administracyjno-terytorialnego państwa 
stanowi z mocy prawa tzw. wspólnotę samorządową. Samorząd został wy-
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posażony w art. 16 ust. 2 w kompetencję do uczestniczenia w sprawowaniu 
władzy publicznej w zakresie ustalonym przez ustawy.  

Wśród zadań samorządu wyróżnia się: 
– zadania własne, służące zaspokajaniu potrzeb lokalnej wspólnoty, 
– zadania zlecone, przekazane samorządowi ustawą albo na podstawie 

porozumienia z organami administracji rządowej. 
Samorząd ma te zadania wykonywać we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność polityczna organu stanowiące-
go wobec wyborców i organu wykonawczego – wobec rady (w przypadku 
gminy – także bezpośrednio wobec wyborców), oraz cywilna. 

Warunkiem koniecznym do istnienia samorządu jest jego samodziel-
ność. Jej podstawą jest posiadanie przez niego niezbędnego mienia i fundu-
szy, tworzonych z dochodów publicznych, odpowiednio do zadań powie-
rzonych samorządom. Stanowią je mienie gminne (prawa rzeczowe i mająt-
kowe przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi), komunalne, powiatu 
lub województwa oraz dochody samorządu (własne, subwencje ogólne  
i dotacje celowe z budżetu państwa). W odniesieniu do dochodów własnych, 
służących zaspokajaniu bezpośrednich potrzeb wspólnoty, nie jest przy tym 
konieczne zagwarantowanie ich samorządowi w określonej wysokości, wy-
nikającej ze skali zadań. Niezbędne jest natomiast zapewnienie samorzą-
dowi realnej możliwości ich uzyskania, w przypadku wykazania należytej 
staranności i inicjatywności.  

W konstytucji uznano gminę za podstawową jednostkę samorządu te-
rytorialnego i wprowadzono na jej rzecz domniemanie kompetencji. Na 
podstawie ustawy od 1999 r. działa również powiat jako jednostka tego 
samorządu, wykonująca zadania o charakterze ponadgminnym i jednocześ-
nie jednostka administracyjno-terytorialnego podziału państwa. Obydwie 
te jednostki mają rady powoływane w wyborach powszechnych, organy 
wykonawcze – w gminie jednoosobowe i również pochodzące z wyborów 
powszechnych (wójt, burmistrz, prezydent), w powiecie kolegialny zarząd 
ze starostą jako przewodniczącym (który jednoosobowo wydaje decyzje  
w sprawach indywidualnych), powoływanym przez organ uchwałodaw-
czy. Starosta – niezależnie od funkcji w organie wykonawczym samorządu 
powiatu – jest także kierownikiem tzw. powiatowej administracji zespolo-
nej, obejmującej służby, inspekcje i straże. Województwo jest jednocześnie 
regionalną wspólnotą samorządową i największą jednostką zasadniczego 
podziału kraju w celach administracyjnych. Organem samorządu jest sejmik 
oraz zarząd województwa, na którego czele stoi marszałek. Wszystkie jed-
nostki (szczeble) samorządu są od siebie niezależne, nie istnieje pomiędzy 
nimi ani ich organami żaden stosunek podporządkowania bądź nadrzędno-
ści.  
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Niezależnie od organów administracji rządowej w województwie dzia-
ła wojewoda, jako terenowy organ administracji rządowej, będący przed-
stawicielem rządu. Wojewoda stoi na czele rządowej administracji tzw. 
zespolonej i jest też głównym organem nadzoru nad samorządem teryto-
rialnym.  

Samorząd terytorialny stanowi część systemu administracji publicznej  
i podlega nadzorowi ze strony organów administracji rządowej (wyjątkowo 
także Sejmu, w przypadku rażących naruszeń ustawy przez organy uchwa-
łodawcze) oraz regionalnych izb obrachunkowych, a w zakresie decyzji 
indywidualnych wydawanych w ramach zadań własnych – także samorzą-
dowych kolegiów odwoławczych. Nadzór jest sprawowany na podstawie 
kryterium legalności. Podstawową formą nadzoru jest obligatoryjne przed-
kładanie wojewodzie uchwał organów stanowiących samorządu  
w celu stwierdzenia, czy nie naruszają one prawa. Samodzielność samorządu 
podlega jednak ochronie sądowej przed naruszaniem jego pozycji i kompe-
tencji przez organy wykonawcze sprawujące nadzór. Jeżeli zatem np. wo-
jewoda stwierdzi nieważność uchwały bądź zarządzenia organu samorzą-
dowego, jednostka samorządu może zaskarżyć rozstrzygnięcie do sądu 
administracyjnego. Najdalej idącym środkiem nadzoru jest możliwość roz-
wiązania organu stanowiącego przez Sejm, co może nastąpić na wniosek 
premiera, w przypadku rażącego naruszania konstytucji lub ustaw. 

Niezależnie od nadzoru sprawowanego w systemie administracji pu-
blicznej, każdy podmiot prawa może zaskarżyć do sądu administracyjnego 
uchwalę lub zarządzenie organu jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 
narusza ono jego interes prawny lub uprawnienie i jeżeli mimo uprzednie-
go wezwania nie zostało ono usunięte.  

W praktyce działania instytucji samorządu terytorialnego w Polsce wie-
le kontrowersji budzi relacja pomiędzy organem uchwałodawczym a wy-
konawczym w gminie. Od czasu, gdy jednoosobowy organ wykonawczy 
jest powoływany i odwoływany w drodze głosowania  powszechnego, 
praktycznie ustała jego zależność od rady gminy; nawet kluczowa dla dzia-
łania gminy uchwała budżetowa musi być w praktyce w całości akcepto-
wana przez wójta. Innym problemem jest stan samodzielności finansowej 
powiatów, które z  dochodów własnych pozyskują tylko kilkanaście pro-
cent, resztę stanowią subwencje i dotacje budżetu państwa. Stawia to pod 
znakiem zapytania ich samodzielność, a co za tym idzie ich samorządowy 
charakter. Występuje tu typowa niezgodność prakseologiczna norm okre-
ślających pozycje ustrojową samorządu z normami tworzącymi system po-
datkowy. Innym zjawiskiem patologicznym w samorządzie jest wciąż jego 
nadmierne upartyjnienie, przejawiające się w zdominowaniu przez partie 
polityczne procedur wyborczych i obsady stanowisk. Jednym z efektów jest 
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niemerytoryczna polityka kadrowa, polityczna podległość centralom par-
tyjnym, w rezultacie brak odpowiedniej gotowości do współdziałania z 
organami ze strony mieszkańców.  

 
 
7. ZASADA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ 

 
Zgodnie z art. 20 konstytucji podstawą ustroju gospodarczego państwa 

jest społeczna gospodarka rynkowa, oparta na trzech podstawach: wolności 
działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz „solidarności, dialogu  
i współpracy partnerów społecznych”. Zasada ta w odniesieniu do rolnic-
twa jest uzupełniona przepisem art. 23, zgodnie z którym podstawą ustroju 
rolnego ma być gospodarstwo rolne. 

Pojęcie społecznej gospodarki rynkowej (Soziale Marktwirtschaft) pojawi-
ło się w RFN po II wojnie światowej i oznacza gospodarkę opartą na syste-
mie rynkowym, ale z równoczesnymi działaniami interwencyjnymi pań-
stwa w celu łagodzenia społecznych skutków działania praw rynkowych.  

Wolność działalności gospodarczej polega na swobodzie podejmo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, głównie w znaczeniu pod-
miotowym. Podjąć ją zatem może każdy i na równych zasadach, niezależnie 
od tego, w jakim sektorze gospodarki działa. Ograniczenia mogą się tu wią-
zać głównie z posiadaniem określonych kwalifikacji, w interesie zarówno 
osoby podejmującej tę działalność, jak i konsumentów jej wytworów; mogą 
też wynikać z pełnienia pewnych funkcji publicznych (ograniczenia o cha-
rakterze antykorupcyjnym). Mogą one jednak mieć także przedmiotowy 
charakter. Ewentualne ograniczenia muszą zawsze wynikać z ustawy i być 
uzasadnione ważnym interesem publicznym. Takim interesem jest  
w szczególności ochrona życia i zdrowia ludzkiego, rozumiana zresztą dość 
szeroko, bo także z uwzględnieniem np. wymogów ochrony środowiska. 
Podstawą ograniczeń może być jednak także np. bezpieczeństwo państwa  
i obywateli (z tego względu niektóre rodzaje działalności gospodarczej 
wymagają posiadania odpowiedniej tzw. koncesji), ochrona prawidłowego 
działania rynku (w postaci przeciwdziałania ograniczaniu konkurencji  
i innym zachowaniom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów). O 
tym, czy w danym przypadku zachodzi taki szczególny interes społeczny, 
rozstrzyga – w razie sporu – Trybunał Konstytucyjny. 

W konstytucji wyróżnia się własność prywatną, własność państwową 
(art. 218) i komunalną (art. 165), ale jednocześnie zapewnia się pełną ochro-
nę wszystkich form własności (art. 21 ust. 1). Pozbawienie własności jest 
dopuszczalne tylko w indywidualnych przypadkach, na podstawie ustawy. 
Wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko na cele publiczne i za słusznym 
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odszkodowaniem. Zgodnie z powszechnie przyjmowanym poglądem, od-
szkodowanie słuszne to odszkodowanie sprawiedliwe, ekwiwalentne,  
a więc odpowiadające wartości rzeczywistej wartości wywłaszczanego 
prawa. Dopuszczalne jest też orzekanie w konkretnych przypadkach prze-
padku rzeczy (art. 46). 

Najtrudniejszy do określenia jest trzeci konstytucyjny filar społecznej 
gospodarki rynkowej. Element ten jest związany z ogólnym stanowiskiem 
ustrojodawcy, który założył, że w pluralistycznym państwie wszelkie na-
pięcia, konflikty społeczne i sprawy sporne powinny być rozwiązywane  
w procesie negocjacji prowadzonych na partnerskich zasadach. Szczegóło-
wą formą realizacji tej zasady jest postanowienie art. 59 ust. 2, przewidujące 
prawo związków zawodowych i organizacji pracodawców do rokowań  
w celu rozwiązywania sporów zbiorowych i do zawierania porozumień.  
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 OBYWATEL A PAŃSTWO 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. POJĘCIA PODSTAWOWE 
 
Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w aktach prawnych podsta-

wowe elementy statusu prawnego obywatela w państwie określane są naj-
częściej jako prawa i obowiązki. Często jednak, zwłaszcza w samej konsty-
tucji, można spotkać się także z pojęciem wolności obywatelskiej, w litera-
turze określanej także jako „prawo wolnościowe”. Inni autorzy wskazują 
jednak, że jakościowo inna jest sytuacja obywatela, gdy określona jest jako 
„wolność” a inna, gdy nadano jej formę „prawaWiąże się z tym kwestia 
tzw. prewencyjnego i represyjnego regulowania statusu jednostki. System 
prewencyjny polega na uzależnieniu możliwości działania od uprzedniego 
uzyskania zgody organu; w skrajnych przypadkach (szeroki zakres uzna-
niowości decyzji) uzyskanie tej zgody może być mało realne a zatem i prak-
tyczna możliwość działania jednostki będzie ograniczona albo nawet fik-
cyjna – i jest to rozwiązanie typowe dla „prawa”. Prawo podmiotowe może 
jednak przewidywać także obowiązek państwa pewnego świadczenia na 
rzecz obywateli. System represyjny zakłada natomiast, że jednostka może 
podejmować dowolne działania w ramach dozwolonych prawem a za ich 
przekroczenie poniesie odpowiedzialność – i to jest ujęcie charakterystyczne 
dla „wolności”.   

Wyraźne rozróżnienie pomiędzy pojęciami obowiązku, prawa i wolno-
ści przeprowadził F. Siemieński z UAM a koncepcję tę rozwijał L. Wiśniew-
ski, wskazując na konstytutywne cechy każdego z nich: 

Obowiązek obywatelski zawsze wynika z prawa w znaczeniu przed-
miotowym i oznacza brak możności wyboru przez obywatela określonego 
postępowania. W przypadku powstania sporu pomiędzy nim a organem 
państwa, konieczność wskazania podstawy prawnej spoczywa na organie. 

Rozdział IV 
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Ma tu zastosowanie ogólna zasada prawa, iż ciężar dowodu obciąża stronę, 
która z faktu wywodzi skutki prawne. 

Prawo podmiotowe podobnie jak obowiązek wynika zawsze z prawa  
w znaczeniu przedmiotowym, czyli z normy prawnej; w tym przypadku 
nie musi to być norma o mocy prawnej ustawy. Uprawniony ma jednak 
możność wyboru określonego postępowania (może skorzystać lub nie).  
W przypadku dojścia do sporu z organem państwa, obowiązek wskazania 
normy prawnej, z której wynika uprawnienie, ciąży na zainteresowanym 
obywatelu. 

Wolność obywatelska polega na możności wyboru różnego postępo-
wania według własnej woli zainteresowanej osoby. Odmiennie niż w przy-
padku obowiązku i prawa obywatelskiego, wolności nie wynikają z prawa 
w znaczeniu przedmiotowym (z normy prawnej), gdyż człowiek rodzi się 
jako istota wolna i nie nabywa wolności wskutek aktu woli państwa. Nor-
my prawne spełniają w tym przypadku funkcję wytyczenia granic wolności 
obywatelskich, które jednak nie mogą być ustanawiane w sposób całkowi-
cie dowolny. Granice te nie mogą przede wszystkim likwidować danej wol-
ności, muszą wynikać z jednoznacznego upoważnienia zawartego w kon-
stytucji albo też z konieczności ochrony innych równorzędnych albo wyż-
szych wartości (konstytucyjnych bądź ustawowych) i nie mogą wykraczać 
poza minimum niezbędne do osiągnięcia celu ich wprowadzenia. Wolności 
nie można zatem rozumieć ściśle formalnie jako „prawa czynienia wszyst-
kiego, na co ustawy pozwalają”, gdyż w takim przypadku również niewol-
nika należałoby uważać za wolnego, jeśli tylko jego status wynikałby  
z ustawy. W sporze z organem państwa obowiązek wykazania, że obywatel 
przekroczył granice wolności, spoczywa na organie.  

Norma prawna ustanawiająca obowiązek obywatelski powinna być 
normą ustawową, co wynika z założenia, że cała podległość jednostki wła-
dzy publicznej musi być określona w ustawie.  Ten sam wymóg odnosi się 
do normy ograniczającej wolności obywatelskie, gdyż i ona wprowadza 
obowiązek obywatelski, choć w tym przypadku o charakterze negatywnym 
(obowiązek powstrzymania się od podejmowania działań przekraczających 
ustalone granice). Bardziej dyskusyjna może się wydawać niezbędność za-
chowania formy ustawowej dla regulacji praw obywatelskich. Jeżeli bo-
wiem skorzystanie z prawa podmiotowego zależy od woli uprawnionego, 
to nie wynika z tego żaden obowiązek dla niego, nie powstaje ani nakaz, ani 
też zakaz jakiegokolwiek zachowania. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 
inny aspekt zagadnienia: jeżeli określona sfera aktywności obywatela nabie-
ra charakteru prawa (a więc przestaje być wolnością), oznacza to poddanie 
jej znacznie ściślejszej reglamentacji prawnej. Ma to oczywiste konsekwen-
cje dla zwiększenia zakresu podległości obywatela władzy państwowej, a 
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wobec tego również i w tym przypadku konieczne wydaje się stosowanie 
regulacji ustawowej. 

Obowiązkiem państwa jest również spowodowanie, aby z jednej strony 
obywatele realizowali swoje obowiązki, a z drugiej strony mieli faktyczną 
możność korzystania z przysługujących im praw i wolności. 

W literaturze można spotkać rozróżnienie praw człowieka i praw 
obywatela. Pojęcie praw człowieka znane jest od końca XVIII w. Użyto go 
we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., w której 
prawami człowieka określono wolności jednostki, a prawami obywatela – 
prawa podmiotowe. Współcześnie w aktach prawa międzynarodowego,  
a także najczęściej w literaturze rozumie się przez nie prawa przysługujące 
każdemu człowiekowi, bez względu na jego obywatelstwo. Pojęcie to jest 
wynikiem odrzucenia feudalnej zasady przyznawania praw, zależnie od 
pozycji społecznej jednostki i uznania, że wszyscy ludzie są równi. Prawa 
obywatela są konsekwencją przyjęcia zasady republikańskiej formy pań-
stwa, o której mowa w rozdz. I i obejmują przede wszystkim prawa poli-
tyczne. Bez powszechnie przysługujących tych praw obywatele nie mogliby 
na równych zasadach uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw państwa, które 
jest „wspólną rzeczą”; w rzeczywistości nie byliby więc obywatelami17.  
W konkretnych systemach prawnych z posiadaniem obywatelstwa związa-
ne może być posiadanie także pewnych innych praw, np. większości praw 
socjalnych.  

Powszechnie stosuje się też pojęcie praw (wolności, obowiązków) 
podstawowych. Jedno z możliwych kryteriów ich wyróżnienia ma 
charakter ściśle formalny i ogranicza się do stwierdzenia, czy są one 
umieszczone  
w konstytucji. Przyjmując takie kryterium, zakłada się, że podstawowe są 
tylko te elementy statusu jednostki, które za takie uznał konkretny 
ustrojodawca. Można jednak wyróżnienia dokonać także na podstawie 
materialnej. W takim przypadku za podstawowe uważa się te prawa, 
wolności lub obowiązki podmiotowe, które są najważniejsze z punktu 
widzenia interesów jednostki lub państwa, bez względu na to gdzie zostały 
zamieszczone. Uznanie za podstawowe któregoś z nich, nie znajdującego 
wyrazu w samej konstytucji, stanowi z natury rzeczy postulat 
przekształcenia go w konstytucyjny.  

Tradycyjnie przyjmuje się, że prawa jednostki mają charakter 
wertykalny, tzn. działają wyłącznie w pionowej relacji obywatel – państwo i 
________________ 

17 Niektóre prawa polityczne mogą przysługiwać także nie-obywatelom. Jeżeli jednak 
przysługiwałyby im wszystkie prawa polityczne, byliby oni faktycznie również obywatelami. 
Z tego względu pojęcia „obywatelstwa” oraz „praw politycznych” są ściśle z sobą wzajemnie 
powiązane. 
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wiążą tylko organy państwowe. Problem zakresu obowiązywania praw nie 
jest jednak jednoznacznie rozstrzygnięty. Istnieje również teoria 
horyzontalnego obowiązywania praw, która opiera się na uznaniu, że prawa 
jednostki obowiązują bezpośrednio bądź pośrednio także inne jednostki i 
osoby prawne. W związku z tym stosunki również pomiędzy nimi muszą 
być kształtowane odpowiednio do praw jednostki przewidzianych w 
konstytucji. 

W pewnych przypadkach może dochodzić do zbiegów różnych praw 
sprzecznych z sobą w konkretnej sytuacji albo też wspierających się. Sytua-
cję, w której różne jednostki powołują się na różne prawa (wolności) im 
przysługujące i jednocześnie chroniące ich sprzeczne interesy, określa się 
jako kolizję praw jednostki. Powoduje ona konieczność rozstrzygania  
w indywidualnych przypadkach, które dobra mają być chronione w wyż-
szym stopniu, a zatem jaki ma być wzajemny stosunek i zakres poszczegól-
nych praw18. Jeżeli natomiast ta sama jednostka powołuje się w ochronie 
swoich interesów na różne przysługujące jej prawa (wolności) podmiotowe, 
mamy do czynienia z tzw. konkurencją praw jednostki. W odróżnieniu od 
kolizji nie istnieje tu konieczność ustalania, które z powoływanych praw ma 
pierwszeństwo, gdyż nie są one z natury rzeczy sprzeczne, wręcz przeciw-
nie – wspomagają się wzajemnie. 

 
 

2. KONCEPCJE PRAW JEDNOSTKI 
 
Problem pozycji jednostki wobec państwa jest nieodłącznym elemen-

tem historii samego państwa. Dążenie do zniesienia ucisku, zagwaranto-
wania wolności i praw jednostki lub wielkich grup społecznych było pod-
stawą wielu potężnych ruchów społecznych i koncepcji teoretycznych.  

Kształt wszystkich znanych koncepcji statusu jednostki w państwie 
wyznaczony jest przez sposób widzenia ogólnych, podstawowych celów 
państwa. Przykładem jednego z dwóch możliwych skrajnych ujęć w tej 
kwestii jest platońska wizja państwa idealnego, w którym niemal nie istnia-
łaby wolność, a wszystkie dziedziny życia podlegałyby surowej reglamen-
tacji. Stanowisko to jest konsekwencją uznania, że liczą się wyłącznie intere-
sy społeczności (państwa). Prawa jednostki muszą być podporządkowane 
nadrzędnym celom państwa i są przyznawane tylko w tym zakresie, w ja-
kim jest to potrzebne dla spełniania przez nie funkcji środka realizacji celów 
ogólnych. Takie ujęcie relacji pomiędzy interesami państwa i jednostki 

________________ 

18 W praktyce problem ten w skali społecznej występował m.in. w związku ze strajkami 
w służbie zdrowia. 
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określa się w literaturze mianem uniwersalistycznego i jest ono charaktery-
styczne dla koncepcji totalitarnych. Przeciwstawny punkt widzenia, zwany 
indywidualistycznym, jest charakterystyczny dla państwa liberalnego. 
Opiera się on na założeniu, że pierwszeństwo mają interesy jednostki, które 
państwo powinno chronić, całkowicie powstrzymując się od ingerencji w 
sferę aktywności jednostki, jeżeli nie godzi ona w interesy innych jednostek. 
Naturalną konsekwencją przyjęcia poglądu uniwersalistycznego jest posłu-
giwanie się w określaniu statusu jednostki kategorią praw obywatelskich, 
natomiast zwolennicy doktryny indywidualistycznej preferują kategorię 
wolności obywatelskich. Stąd też zasadniczym problemem staje się tu od-
powiedź na pytanie, w jakim zakresie wolność jednostki może być ograni-
czana przez zbiorowość. W rzeczywistości żaden z przedstawionych modeli 
nie występuje w czystej postaci19, ale jednocześnie każdy  
z nich ma odpowiednie odzwierciedlenie w normatywnej regulacji praw 
jednostki w konkretnym państwie.  

Koncepcja prawnonaturalna polega na uznaniu, że istnieje system 
norm wynikających z pewnego wyższego ładu (nakazów rozumu, woli 
boskiej), obowiązujących niezależnie od przepisów ustanawianych przez 
państwo. Prawa te należy jedynie właściwie odczytać i ująć w formę praw-
ną. Zadaniem państwa i prawa nie jest zatem ustanawianie, ale tylko dekla-
rowanie obiektywnie istniejących praw jednostki. Koncepcja ta występuje  
w licznych odmianach, głównie ze względu na różnice w uzasadnieniach.  
W naszej kulturze ma ona odniesienie przede wszystkim religijne, związane 
z chrześcijaństwem. W tym znaczeniu prawa jednostki wynikają z prawa 
boskiego, a rzeczą ludzi jest jedynie jego interpretacja. Tu jednak pojawia 
się problem, kto miałby być uprawniony do takiej wiążącej interpretacji;  
nie przekona ona nikogo, kto nie uzna legitymacji interpretatora do wystę-
powania w imieniu Boga. Najczęściej jednak odwołania do woli boskiej 
służą wzmocnieniu siły własnych argumentów w dyskusji. 

„Prawa naturalne” mają jednak rodowód przede wszystkim racjonali-
styczny, związany z przeciwstawieniem rozumu dogmatom, z uznaniem 
wolności i równości wszystkich ludzi oraz odrzuceniem feudalnej nierów-
ności społecznej. Jest to ideologia oparta na poglądach J. J. Rousseau i J. 
Locke'a, a jej najdobitniejszymi wyrazami prawnymi są Deklaracja Niepod-
ległości USA z 1776 r. i francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 
1789 r., która ogłaszała „naturalne, niepozbywalne i święte prawa człowie-
ka”.  W tym ujęciu prawa te są pochodną samego człowieczeństwa. Pań-
________________ 

19 Jako najbardziej zbliżone do modelu uniwersalistycznego można wskazać koncepcje: 
faszystowską, islamską i niektóre wersje koncepcji azjatyckiej. Przykładami modelu indywi-
dualistycznego są koncepcje: prawno-naturalne, państwa dobrobytu, socjalnego państwa 
prawnego. 
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stwo musi to uznać i każdemu człowiekowi zapewnić ochronę jego godno-
ści. W XX w. najbardziej znanym teoretykiem tej koncepcji był Gustaw 
Radbruch, który tuz po II wojnie światowej wysunął tezę, ż jeśli norma 
prawna jest sprzeczna z normą moralną, to nie obowiązuje. Sformułował on 
też zasady, którym powinno odpowiadać prawo stanowione. Zaliczył do 
nich 1) postulat sprawiedliwości (prawo powinno być jednakowe dla 
wszystkich), 2) ideę dobra powszechnego (przekonanie, że prawo służy 
wszystkim), 3) pewność prawa (stabilność, bezpieczeństwo prawne). 

Koncepcja prawno – naturalna stała w zdecydowanej opozycji wobec 
tzw. pozytywizmu prawniczego, którego najbardziej znanymi przedstawi-
cielami byli Hans Kelsen i Georg Jellinek. Zwolennicy tej doktryny, która 
miała bardzo silną pozycję do II wojny światowej, uważali, że o treści pra-
wa – w tym praw jednostki - może dowolnie decydować państwo; prawo 
powinno być wprawdzie moralne, ale nie przestanie być prawem, jeśli tego 
wymogu nie spełni. Doświadczenia wojny wykazały, że ten sposób widze-
nia praw jednostki  może prowadzić do masowego i najdalej idącego łama-
nia wszelkich praw człowieka.  

Koncepcja liberalna, dominująca w kształtowaniu prawnego statusu 
jednostki w demokratycznych konstytucjach XIX w., oparta jest na uznaniu, 
że zakres praw jednostki jest suwerennie określany przez państwo, które 
zresztą jest traktowane jako siła obca i niebezpieczna dla jednostki. Podsta-
wowe znaczenie ma triada: wolność, równość, własność prywatna. Wolność 
oznacza tu sferę zachowań jednostki wolną od ingerencji zewnętrznej  
w granicach określonych w ustawach, a wyznaczonych przez prawa innych 
jednostek. Głównymi elementami wolności jednostki są możność swobod-
nego dysponowania własnością oraz nietykalność osobista. Równość wy-
znacza natomiast pozycję obywateli wobec prawa. W warunkach XIX- 
-wiecznego państwa nie gwarantowało to jednak równości praw jednostek, 
ponieważ ustawodawca mógł – i z tej możliwości korzystał – wprowadzać 
warunki dostępu do korzystania z praw politycznych (cenzusy wyborcze). 

W związku ze zmianą poglądów na pozycję jednostki klasyczna kon-
cepcja liberalna została zastąpiona przez nowsze koncepcje, m.in. państwa 
dobrobytu (welfare state), z których współcześnie najbardziej znana jest kon-
cepcja socjalnego państwa prawnego. W ujęciu tych koncepcji jednostka 
nie powinna już być traktowana jako podmiot aspołeczny, wydzielony ze 
zbiorowości, ale jako jej element, aktywnie kształtujący życie społeczeństwa 
i państwa. Koncepcje te są związane ze znacznie szerszym rozumieniem 
zadań państwa i tym samym funkcji praw obywatelskich. Państwo dobro-
bytu i socjalne państwo prawne mają obowiązek troszczenia się w pewnym 
zakresie o byt obywateli. Na państwo nakłada się pewne obowiązki o cha-
rakterze socjalnym wobec obywateli, które jednak w zasadzie nie przybiera-
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ją formy konkretnych praw podmiotowych po stronie obywateli, dających 
im określone roszczenia. Są one jedynie nakazem dla parlamentu jako 
ustawodawcy, stanowią też dyrektywę interpretacyjną dla sądów. 

Koncepcje chrześcijańskie uznają, że człowiek został stworzony na ob-
raz i podobieństwo Boga, wobec czego ludzie są równi. Najbardziej rozwi-
niętą koncepcją z tej grupy jest współcześnie koncepcja katolicka, która we 
współczesnej wersji zaczęła się kształtować z końcem XIX w., a jej obecny 
kształt pochodzi z ostatnich dziesięcioleci. Ma ona charakter zdecydowanie 
indywidualistyczny, jednak przyjmuje się w niej, że jednostka ma także 
obowiązki wobec społeczeństwa i państwa. Szczególną rolę przypisuje się 
własności jako podstawie wolności człowieka, ale jednocześnie podkreśla 
się jej społeczny charakter. Własność nakłada bowiem także obowiązki wo-
bec społeczeństwa i państwo może ją ograniczać tak, by służyła ona dobru 
ogólnemu. 

Koncepcja marksowska jest oparta na krytyce teorii liberalnej, zakłada-
jącej, że równość i wolność są pojęciami sprzecznymi, wykluczającymi się. 
Według Marksa i Engelsa człowiek może być tylko wtedy wolny, gdy zaj-
muje równą pozycję z innymi, gdyż tylko wtedy ma jednakową z nimi 
możność działania. Przyczyny nieusprawiedliwionej nierówności pomiędzy 
wielkimi grupami społecznymi tkwią w nieograniczonym prawie własno-
ści, wobec czego należy dążyć do budowy społeczeństwa bezklasowego.  

Koncepcja faszystowska ma charakter jednoznacznie uniwersalistycz-
ny; jednostka jest całkowicie podporządkowana państwu i nie przyznaje się 
jej żadnych środków ochrony przeciw niemu. Jej pozycja wyraża się w zna-
nym haśle: Du bist nichts, dein Volk ist alles. Zakres praw jednostek jest silnie 
zróżnicowany i zależy od ich przydatności dla państwa i miejsca zajmowa-
nego przez nie w społeczeństwie.  

Koncepcja islamska bezpośrednio wynika z szarii – prawa koranicznego. 
Znaczenie tej koncepcji rośnie w praktyce wskutek powstawania coraz to 
nowych wyznaniowych państw islamskich. Szaria różnicuje prawa przyzna-
ne jednostkom według kryterium płci i wyznania. Znacznie silniejszą pozycję 
prawną ma mężczyzna i wyznawca islamu niż kobieta i niewierzący. 

 
 

3. PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE W RP 
 
1. Konstytucyjna regulacja praw, wolności i obowiązków obywatelskich 

jest zawarta głównie w wysuniętym na czoło konstytucji obszernym roz-
dziale II, zatytułowanym „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywa-
tela”. Prawa człowieka i obywatela nie są jednak wyodrębnione. Zgodnie ze 
stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, jeśli norma prawna nie zawiera 
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jednoznacznie odmiennej dyspozycji, prawa i wolności obywatelskie przy-
sługują także cudzoziemcom i bezpaństwowcom. 

W art. 30 konstytucji za źródło wolności i praw człowieka uznaje się 
„przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka”, zatem przyjmuje się 
prawno-naturalne uzasadnienie praw człowieka. Godność ta  jest nienaru-
szalna i wszelka władza publiczna musi ją szanować i chronić. Jest to więc 
zatem wartość absolutna, obowiązująca bezwzględnie, nie podlegająca 
ograniczeniom prawnym ani faktycznym. Obejmuje ona z jednej strony 
sferę życia psychicznego człowieka, z drugiej – różnorakie elementy składa-
jące się na jego pozycję społeczną. Naruszeniem godności mogą więc być 
wszelkie takie działania lub zachowania, które oznaczają w powszechnym 
odbiorze poniżenie jednostki czy wyrządzenie jej krzywdy godzącej w ten 
status. Godność człowieka jest więc nie tylko źródłem, ale i istotnym ele-
mentem konstytucyjnego statusu jednostki, bo wynikający z niej zakres 
ochrony obejmuje także takie elementy, które nie są ujęte w postaci szczegó-
łowych praw czy wolności. 

 Gwarantowane w  konstytucji prawa i wolności przysługujące jedno-
stce mogą w pewnych okolicznościach być ograniczane ze względu na inte-
res innych osób lub zbiorowości. Zasady takich ograniczeń zawiera art. 31 
ust. 3 konstytucji, który zawiera także gwarancje, że ewentualna konieczna 
ingerencja w zakres swobodnych zachowań jednostki nie będzie  nadmier-
na. Jest ona przede wszystkim możliwa wyłącznie w formie ustawy; moż-
liwe jest wprawdzie uregulowanie pewnych kwestii związanych z realiza-
cją konstytucyjnych praw lub wolności w rozporządzeniu, jednak rozstrzy-
gnięcie ewentualnego sporu może nastąpić tylko na podstawie ustawy. 
Ograniczenie możliwe jest tylko dla realizacji celów określonych w art. 31 
ust. 3 (bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia, 
moralności publicznej, wolności i praw innych). Musi ono być jednak nie-
zbędne (bez jego wprowadzenia nie można zapewnić wystarczającej ochro-
ny danej wartości) i proporcjonalne (nie może wykraczać poza konieczność 
osiągnięcia celu). Żadne ograniczenia nie mogą też przekraczać granicy 
powodującej faktyczną likwidację konstytucyjnego prawa lub wolności. 
Przepis art. 31 ust. 3 ma generalne zastosowanie do wszelkiego rodzaju 
ograniczeń praw i wolności wymienionych w konstytucji. Oznacza to, że 
ma on znaczenie dopełniające w stosunku do przepisów szczególnych za-
wartych w rozdziale II  czy w art. 233.  Nie odnosi się on jedynie do sytu-
acji, w której ograniczenie prawa lub wolności następuje wskutek odrocze-
nia utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niekonstytucyjny 
przez Trybunał Konstytucyjny. 

Ogólną zasadą odnoszącą się do wszystkich wolności, praw i obo-
wiązków jednostki jest zasada równości (art. 32). Zgodnie z nią wszyscy są 
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równi wobec prawa, każdy podmiot prawa posiadający tę samą cechę istot-
ną (relewantną) co inne, powinien być równo z innymi traktowany przez 
władzę publiczną i nie może podlegać dyskryminacji z jakichkolwiek przy-
czyn. Nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu różnicowania sytuacji 
osób o tych samych cechach prawnych bądź faktycznych. W pewnych sytu-
acjach równe – z formalnego punktu widzenia – traktowanie pewnych ka-
tegorii osób może oznaczać faktyczną dyskryminację, jeśli ze względu na 
pewne szczególne cechy lub okoliczności niektóre z nich faktycznie znajdą 
się w sytuacji uniemożliwiającej lub utrudniającej skorzystanie z prawa lub 
wolności. Dlatego też dopuszczalna jest tzw. dyskryminacja pozytywna czy 
uprzywilejowanie wyrównawcze, których celem jest faktyczne zapewnienie 
korzystania z tego, co przysługuje wszystkim.  Zasada równości jest dodat-
kowo podkreślona w stosunku do płci (art. 33) oraz mniejszości narodo-
wych i etnicznych (art. 35). 

 
2. Prawa obywatelskie odnoszą się do różnych dziedzin aktywności 

jednostek i służą realizacji ich różnych interesów. Stąd też podstawowym 
kryterium ich wyróżniania i klasyfikacji jest przedmiot, którego dotyczą.  
Z tego punktu widzenia można wyodrębnić trzy zasadnicze grupy praw 
obywatelskich: prawa osobiste, prawa polityczne i prawa socjalne. 

Do podstawowych praw osobistych gwarantowanych w konstytucji 
należą: prawo do ochrony życia (bez przesądzania o momencie jego po-
wstania), prawo do ochrony prywatności (prawo do ochrony sfery życia 
niezwiązanej z działalnością publiczną; w praktyce przyjmuje się, że w 
zmniejszonym zakresie odnosi się ono do osób decydujących się na pełnie-
nie funkcji publicznych) oraz czci i dobrego imienia, do ochrony życia ro-
dzinnego, prawo do sądu (rozumiane jako prawo do poddania przez każdą 
stronę sporu prawnego pod rozstrzygnięcie działającego jawnie, niezależ-
nego, bezstronnego i niezawisłego sądu. Jawność może być wyłączona tylko 
ze względu na kryteria określone w samej konstytucji: moralność, bezpie-
czeństwo państwa, porządek publiczny lub ważny interes prywatny; nie 
można jednak wyłączyć jawności wyroku. Istotnym elementem prawa do 
sądu, warunkującym jego realność, jest zachowanie odpowiednich – „roz-
sądnych” - terminów rozstrzygnięcia sprawy. Dostępność prawa do sądu 
zależy także od sieci sądów, kosztów postępowania i wymogów procedu-
ralnych). Do tej grupy należą też prawo do obrony w procesie karnym 
(oznaczające prawo do posiadania obrońcy, ale także nakaz takiego ukształ-
towania procedury, by oskarżony mógł skutecznie bronić się przed stawia-
nymi mu zarzutami), prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami i z poszanowaniem podmiotowości dziecka, odpowiednio 
do jego stopnia dojrzałości. 
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Prawa polityczne umożliwiają obywatelowi uczestniczenie w działal-
ności państwa poprzez udział w powoływaniu jego organów albo też 
wpływ na treść rozstrzygnięć. Wpływ ten może być wywierany albo  
w formie bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji państwowych 
(referendum, omówione w innej części skryptu), albo w formie wyrażania 
stanowiska co do treści rozstrzygnięcia dokonywanego przez organ pań-
stwa (wnioski obywateli, konsultacje społeczne). 

Najliczniejszą grupę praw politycznych stanowią prawa wyborcze, 
omówione w odrębnym rozdziale. Prawem politycznym jest także prawo 
dostępu do informacji publicznej, obejmujące możność uzyskiwania przez 
obywateli wiedzy o działalności organów i jednostek organizacyjnych 
wykonujących zadania publiczne i gospodarujących mieniem państwowym 
lub komunalnym oraz osób pełniących funkcje publiczne. Jest to prawo  
o znaczeniu fundamentalnym w państwie demokratycznym, gdyż warunkuje 
ono możliwość udziału obywateli w wykonywaniu władzy państwowej  
i społeczną kontrolę nad poczynaniami jej organów. Szczególną postacią 
obywatelskiego prawa politycznego jest prawo równego dostępu do służby 
publicznej, będące formą dodatkowego podkreślenia zasady zakazu 
wszelkiej dyskryminacji w tym zakresie. Jest ono szczególną postacią 
ogólnej zasady równości jednostek wobec prawa, polegającej na zakazie 
wszelkiej dyskryminacji i faworyzowania z jakichkolwiek powodów.  

W konstytucji wymienia się także prawo obywateli do składania pety-
cji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby – za 
jej zgodą. Wnioski obywateli nie zawsze wprawdzie muszą dotyczyć za-
gadnień natury ściśle politycznej, jednak zawsze mają charakter społeczny, 
wykraczający poza jednostkową sprawę i zmierzają do wywarcia wpływu 
na generalne rozstrzygnięcia organów państwowych. Instytucja wniosków 
obywateli ukształtowana jest ustawowo w sposób wykraczający poza tra-
dycyjnie ukształtowane prawo petycji. Prawo to ukształtowało się bowiem 
jako gwarancja ochrony obywatela przed odpowiedzialnością za treść wno-
szonej prośby, a nie jako nakaz jej rozpatrywania i uwzględniania na pod-
stawie ustalonych kryteriów. Obecna redakcja konstytucyjna tej instytucji 
jest wprawdzie bardzo lakoniczna, można jednak przyjąć, że petycja ozna-
cza różne wystąpienia do organów władzy publicznej, w których jednostka 
albo grupa osób przekazuje im pewne informacje i zwraca się o podjęcie lub 
zaniechanie pewnych działań; przyjmuje się, że szczególną cechą petycji jest 
wystąpienie w interesie zbiorowym. Ponieważ brak odrębnej regulacji 
ustawowej, należy uznać ją za rodzaj wniosku.  Wniosek i petycja zwrócone 
są z reguły ku przyszłym przedsięwzięciom. Regulacja ustawowa (kodeks 
postępowania administracyjnego) zawiera gwarancje mające zapewnić 
wnikliwą i obiektywną ocenę każdego wniosku (terminy rozpatrzenia, 
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prawne i faktyczne uzasadnienie odmowy uwzględnienia, prawo złożenia 
skargi na sposób załatwienia). Szczególną postacią wniosków są skargi. 
Polegają one na możliwości wnoszenia przez obywateli do wszystkich or-
ganów państwowych różnego rodzaju zarzutów dotyczących nieprawidło-
wości w działaniu instytucji publicznych. Zasady te są rozwinięte w kodek-
sie postępowania administracyjnego.  

Trzecią ogólną grupę praw obywatelskich stanowią tzw. prawa socjal-
ne. Ich przedmiotem nie jest wyposażenie obywatela w możliwości udziału 
w życiu państwa, ale zapewnienie mu pewnego minimum warunków ży-
ciowych, nie tylko o charakterze bezpośrednio materialnym. Charaktery-
styczną cechą praw socjalnych jest to, że do wprowadzenia ich w życie nie-
zbędne jest równoczesne spełnienie dwóch warunków koniecznych: poli-
tycznej woli prawodawcy i odpowiednich środków materialnych. Nie jest 
jednak możliwe, aby prawa socjalne w jakichkolwiek warunkach były zre-
alizowane w pełni. Niezależnie od osiągniętego poziomu ich zaspokojenia, 
można zawsze postulować dalsze podniesienie standardu. Nie mają one 
zatem nigdy charakteru statycznego, ale zawsze – przynajmniej potencjal-
nie – rozwojowy. Tylko część praw socjalnych ujętych w konstytucji jest 
ujęta w formie praw podmiotowych, część ma charakter obowiązku pań-
stwa prowadzenia odpowiedniej polityki (np. polityki bezpieczeństwa eko-
logicznego, zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, ochrony konsumentów, 
użytkowników i najemców).  

Do praw socjalnych gwarantowanych w konstytucji należą w szczegól-
ności: prawo do własności i dziedziczenia, prawo do bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy, prawo do wypoczynku, prawo do minimalnego 
wynagrodzenia, prawo do ochrony zdrowia i do zabezpieczenia społeczne-
go, prawo do nauki. Prawa te prima facie wydają się jasne i zrozumiałe,  
w rzeczywistości nastręczają jednak bardzo wiele problemów interpretacyj-
nych. Zasady ich wykonywania określone zostały w wielu różnych usta-
wach, a ustawodawca otrzymał szerokie granice wolnego wyboru co do ich 
szczegółowej – i faktycznie obowiązującej – treści. Niekiedy prawa te są 
traktowane jako prawa drugiej kategorii w stosunku do praw politycznych 
lub osobistych. Jest to stanowisko całkowicie niesłuszne, bo prowadzi do 
wniosku, że dobra chronione przez te prawa są mniej ważne, a teza taka 
byłaby sprzeczna wręcz ze zdrowym rozsądkiem. Nie jest też słuszny po-
gląd, że prawa te – w odróżnieniu od innych – są kosztowne. Realizacja 
wszystkich praw obywatelskich łączy się z wydatkami budżetowymi i jest 
tylko kwestią, podziału funduszy przeznaczonych na te cele. Trzeba też 
zauważyć, że nie wszystkie prawa socjalne muszą się łączyć z wydatkowa-
niem środków publicznych. Trzeba jednak zauważyć, że z początkiem lat 
dziewięćdziesiątych wyraźnemu pogorszeniu i osłabieniu uległ katalog  
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i zakres ochrony praw socjalnych. Był to naturalny skutek przyjętego kie-
runku transformacji ustrojowej. 

3. Wolności obywatelskie również dzieli się na trzy zasadnicze grupy: 
wolności polityczne, socjalne i osobiste. Wolności polityczne i osobiste są  
w wielu przypadkach tożsame co do swej istoty, kryterium rozróżnienia 
pomiędzy nimi stanowi możliwość wykorzystywania określonej wolności 
dla uczestniczenia w życiu politycznym. Z tego względu do wolności poli-
tycznych zalicza się w szczególności: wolność rozpowszechniania poglą-
dów, wolność zrzeszania się w partiach lub innych organizacjach politycz-
nych, wolność zgromadzeń.  

Wolność rozpowszechniania informacji jest rozumiana jako możność 
rozpowszechniania opinii za pomocą różnych środków technicznych, 
umożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieokreśloną liczbę odbior-
ców. W tym przypadku granice wolności określone są dodatkowo przez 
ustawy: prawo prasowe, prawo autorskie, ustawę o radiofonii i telewizji. 
Nakładają one na nadawcę dodatkowe ograniczenia i obowiązki. Należą do 
nich m.in. rzetelność w przedstawianiu faktów, obowiązek autoryzacji wy-
powiedzi na życzenie rozmówcy, ochrona prywatności i praw osób trze-
cich, publikowanie sprostowań wiadomości nieprawdziwych lub nieści-
słych oraz odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym. 
Jeszcze dalej idące ograniczenia dotyczą nadawców radiowych i telewizyj-
nych: obowiązek poszanowania chrześcijańskiego systemu wartości, mo-
ralności i dobra publicznego oraz polskiej „racji stanu”, a także przestrze-
ganie zasad podziału czasu antenowego wynikającego z ustawy albo usta-
leń KRRiT. 

Prawo nie przewiduje obecnie zewnętrznej (pozaredakcyjnej) prewen-
cyjnej cenzury publikacji; stwierdzenie naruszenia granic wolności druku 
może nastąpić dopiero po ogłoszeniu wypowiedzi. Ewentualną odpowie-
dzialność cywilną i karną ponosi nie tylko autor, ale i redaktor, który dopu-
ścił publikację do rozpowszechnienia. W odniesieniu do prasy ewentualne 
sankcje administracyjne w postaci zawieszenia wydawania gazety na okres 
do roku mogą być zastosowane, jeśli w ciągu roku przynajmniej trzykrotnie 
publikacje dziennika bądź czasopisma stanowiły przestępstwo. Szerszy jest 
zakres ingerencji administracyjnej w działalność tzw. elektronicznych me-
diów przekazu, gdyż przewodniczący KRRiT oraz cała Rada mogą naka-
zywać nadawcom telewizyjnym i radiowym zaniechanie rozpowszechnia-
nia pewnych programów, nakładać kary pieniężne, a także cofnąć koncesję. 

Do wolności politycznych należy zaliczyć także możność zrzeszania się. 
Z ustrojowego punktu widzenia największe znaczenie ma wolność zakła-
dania i działania partii politycznych. Przyjęcie zasady pluralizmu politycz-
nego i wolności tworzenia partii politycznych, przy równoczesnym działa-



 
 
 
 
 
 
 
Antoni Rost – Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, UAM Poznań 2013 

 79 

niu gwarancji praworządności wprowadzonych w latach 1980-1990, ozna-
czało osiągnięcie przez Polskę standardów politycznych praw i wolności 
jednostki przyjmowanych w demokratycznych państwach europejskich.  

Partia polityczna jest organizacją społeczną opartą na zasadzie dobro-
wolności i równości, posiadającą specyficzny cel, polegający na dążeniu 
metodami demokratycznymi do zdobycia władzy państwowej – lub udzia-
łu w jej sprawowaniu – w celu realizowania swojego programu polityczne-
go20. Demokratyczny charakter partii polega z jednej strony na nienarusza-
niu zakazów sformułowanych w samej konstytucji (art. 13), z drugiej – na 
spełnianiu podstawowych wymogów demokracji wskazanych w ustawie 
(art. 8). Nie może zatem partia polityczna – ani jakakolwiek inna organiza-
cja społeczna – odwoływać się w swoim programie do metod i praktyk tota-
litarnych, a zarówno w programie, jak i w praktycznym funkcjonowaniu 
nie może dopuszczać stosowania środków przemocy do realizacji swoich 
celów, dopuszczać nienawiści rasowej lub narodowościowej i utajniać 
struktur lub członkostwa. Jest natomiast zobowiązana do zapewnienia jaw-
ności tych struktur, powoływania organów partii w drodze wyborów i po-
dejmowania rozstrzygnięć w formie kolegialnej, większością głosów21.  
Podstawową zasadą określającą stosunki pomiędzy państwem a partiami 
jest rozdział obydwu tych instytucji. Żadna partia nie może być prawnie 
uprzywilejowana w stosunku do innych, wykonywać zadań należących do 
władzy publicznej, być finansowana ze źródeł państwowych – poza prze-
widzianymi w ustawie – i samorządowych, a także zagranicznych, nie może 
też tworzyć swoich ogniw w zakładach pracy. Działalność partii może być 
finansowana tylko ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn 
od krajowych osób fizycznych (w ustawowo ograniczonej wysokości) oraz z 
dotacji i subwencji państwa. Prawo do dotacji nabywa partia, która w wybo-
rach parlamentarnych uzyskała przynajmniej jeden mandat posła lub senato-
ra, w kwocie uzależnionej od ilości uzyskanych mandatów. Subwencję 
otrzymuje partia, która uczestnicząc samodzielnie w wyborach do Sejmu, 

________________ 

20 Por. art. 11 ust. 1 konstytucji i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach 
politycznych (tekst jedn. Dz. U. 2011 r., nr 155, poz. 924  z późn. zm.). 

21 Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie zajmował się sprawą zgodności statutu partii 
(Chrześcijańskiej Demokracji III RP i Samoobrony) z wymogami demokracji. W obydwu 
przypadkach dotyczyło to zbyt silnej pozycji przewodniczących (L. Wałęsy i A. Leppera), 
którzy mieli zbyt duży wpływ m.in. na obsadę funkcji kierowniczych w tych partiach. Trybu-
nał uznał jednak, że konstytucja wymaga stosowania demokratycznych metod tylko przy 
realizacji celu partii, jakim jest wpływanie na politykę państwa. Wymóg ten – zdaniem Try-
bunału – nie odnosi się do kształtowania struktur wewnętrznych partii. Brak demokracji 
wewnątrzpartyjnej tylko wtedy mógłby być uznany za niekonstytucyjny, gdyby uniemożli-
wiał lub ograniczał spełnianie przez partię jej konstytucyjnej roli lub rzutował na politykę 
państwa.  
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uzyskała przynajmniej 3% głosów albo uczestniczyła w koalicji wyborczej, 
która otrzymała przynajmniej 6% głosów. Partia nie może prowadzić działal-
ności gospodarczej poza odpłatnym wykonywaniem drobnych usług biuro-
wych oraz sprzedażą wydawnictw i symboli partyjnych. Rozwiązanie to bu-
dzi różne wątpliwości, ale jest z pewnością bardziej demokratyczne, niż 
dopuszczenie swobodnego pozyskiwania przez partie „sponsorów”, co 
musiałby dyskryminować partie reprezentujące interesy mniej zamożnych 
grup społecznych.  

 
       Partię polityczną może utworzyć 1000 osób posiadających pełną zdol-
ność do czynności prawnych, a osobowość prawną partia uzyskuje z chwilą 
wpisania do ewidencji, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 
Wpis do ewidencji następuje po sprawdzeniu spełnienia wyłącznie wymo-
gów formalnych, z tym że sąd rejestrowy może badać także zgodność  
z prawdą danych zawartych w przedstawionych dokumentach. Partia nie 
zgłoszona do ewidencji może również działać legalnie; nie posiadając oso-
bowości prawnej, napotka jednak na trudności związane z udziałem w ob-
rocie prawnym.  

Poza partiami politycznymi można wyróżnić organizacje działające na 
podstawie ustaw szczególnych, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Polski 
Związek Łowiecki, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz spo-
łeczno-zawodowe organizacje rolników. Z wyjątkiem organizacji  
o ustawowo zastrzeżonych nazwach rejestracja tych zrzeszeń w Krajowym 
Rejestrze Sądowym przez odpowiedni sąd rejonowy jest również uzależ-
niona tylko od zgodności statutu z prawem.  
       Najliczniejszą kategorię organizacji społecznych stanowią stowarzysze-
nia. Działają one na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawa  
o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym  
i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (nie oznacza to jednak, że 
nie może ono prowadzić działalności gospodarczej). Rejestracji stowarzy-
szeń poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują sądy rejo-
nowe, które też sprawują nad nimi nadzór22. Podstawą odmowy rejestracji 
może być tylko niedopełnienie wymogów prawnych. Obok stowarzyszeń 
zarejestrowanych mogą istnieć również tzw. stowarzyszenia zwykłe, do 
legalnego istnienia których wystarcza tylko powiadomienie organu admini-
stracji i brak w ciągu 30 dni sądowego zakazu działalności. Stowarzyszenia 
zwykłe nie mają jednak osobowości prawnej, nie mogą prowadzić działal-
________________ 

22 Przepisy ustawy niewłaściwie określają, że organami nadzoru są w stosunku do sto-
warzyszenia starostowie; z tych samych przepisów wynika, że organy te mają jedynie kompe-
tencje kontrolne, polegające na możliwości żądania wyjaśnień lub odpisów uchwał i mogą 
tylko wnioskować o zastosowanie środków nadzoru przez sąd.  
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ności gospodarczej, tworzyć struktur terenowych, a środki na swoją dzia-
łalność mogą czerpać wyłącznie ze składek członkowskich.  

 
Wolność pokojowych zgromadzeń, będąca jedną z form wyrażania 

zbiorowych opinii w sprawach publicznych i stanowiąca jeden z nieodłącz-
nych elementów demokracji, ma najszerszy zakres. Na pojęcie zgromadze-
nia składają się trzy elementy: 1) zgrupowanie 15 osób; 2) organizator 
zgromadzenia; 3) cel, którym mogą być wspólne obrady lub zamanifesto-
wanie stanowiska wobec kogoś lub czegoś. Nie jest więc zgromadzeniem 
przypadkowe zebranie się 15 osób w miejscu jakiegoś nieprzewidzianego 
wydarzenia albo też kolejka do kasy kina. Przepisom ustawy nie podlegają 
również zgromadzenia organizowane przez organy państwowe lub samo-
rządu terytorialnego, kościoły (w związku z ich działalnością) oraz odby-
wające się w związku z wyborami państwowymi lub samorządowymi. 

Granice wolności zgromadzeń są wyznaczone przez ustawy zapewnia-
jące „ochronę bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego 
oraz ochronę zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności in-
nych osób” (art. 2 Prawa o zgromadzeniach). W ustawie wyróżniono kate-
gorię zgromadzeń publicznych, tj. takich, które organizowane są „na otwar-
tej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób” (art. 4  
ust. 1). Organizowanie tych zgromadzeń wymaga uprzedniego powiado-
mienia wójta (burmistrza, prezydenta), na przynajmniej 3 dni robocze przed 
terminem, chyba że zgromadzenie ma się odbyć w miejscu, w którym rada 
gminy zniosła obowiązek zawiadamiania. Organ gminy może zakazać od-
bycia zgromadzenia, jeśli jego cel lub odbycie naruszałoby ustawy, lub „od-
bycie mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych 
rozmiarach”. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej zgromadzeń w 
tym samym miejscu i czasie, jeśli kolizja ta może grozić zdrowiu, życiu lub 
mieniu, organizator zgromadzenia zgłoszonego później zostanie wezwany 
do zmiany jego miejsca lub czasu23. Od decyzji odmownej przysługuje od-
wołanie, które jednak nie wstrzymuje jej wykonalności. Przewodniczący 
zgromadzenia ma obowiązek rozwiązania go, jeżeli naruszane są granice 
wolności zgromadzeń określone w art. 2 ustawy. Jeśli przewodniczący nie 
wykonuje tego obowiązku, rozwiązanie może zarządzić przedstawiciel 
organu gminy, po bezskutecznym trzykrotnym ostrzeżeniu. Trybunał Kon-
stytucyjny uznał w powołanej uchwale, że jeżeli dojdzie do naruszeń pra-
wa, organy policji mają obowiązek podjęcia interwencji, bez względu na to, 
czy zgromadzenie rozwiązano.  
________________ 

23 Organ nie może natomiast zmienić miejsca, czasu lub trasy manifestacji w stosunku do 
określonej w zawiadomieniu – co w pierwszych latach obowiązywania ustawy zdarzało się w 
praktyce. 
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Do wolności socjalnych należą wskazane w konstytucji wolność wybo-
ru wykonywania zawodu i miejsca pracy, wolność twórczości artystycznej, 
badań naukowych i korzystania z dóbr kultury.  

Do wolności osobistych zalicza się m.in. wolność komunikowania się, 
wolność wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, wolność sumienia, wol-
ność religii, nietykalność osobistą, nienaruszalność mienia, tajemnicę kore-
spondencji. Granice tych wolności określone są przede wszystkim w usta-
wie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz w przepisach mate-
rialnego i procesowego prawa karnego i cywilnego. 

4. Kategoria obowiązków jednostki jest mniej liczna i mniej zróżnico-
wana wewnętrznie niż prawa i wolności. Wśród obowiązków konstytucyj-
nych można wyróżnić takie, które mają znaczenie powszechne i dotyczą 
wszystkich osób przebywających na terenie poddanym jurysdykcji państwa 
polskiego oraz obowiązki obciążające tylko obywateli, będące pochodną ich 
związku prawnego z państwem polskim. 

Do obowiązków jednostki o charakterze powszechnym należą obo-
wiązki: przestrzegania prawa, szanowania wolności i praw innych, pono-
szenia ciężarów i świadczeń publicznych (w szczególności podatków, ale 
także innych świadczeń rzeczowych i osobistych), zapewnienia nauki do 18. 
roku życia, ochrony środowiska naturalnego.  

Do obowiązków stricte obywatelskich należą: obowiązki: wierności RP 
(obejmujący w szczególności zakaz zachowań szkodzących interesom pań-
stwa), obrony i służby wojskowej, troski o dobro wspólne (stanowiący na-
wiązanie do treści art. 1 konstytucji, zgodnie z którym państwo polskie jest 
wspólnym dobrem wszystkich jego obywateli). 

 
 

4. OCHRONA KONSTYTUCYJNEGO STATUSU JEDNOSTKI 
 

Stan ochrony prawnej elementów konstytucyjnego statusu obywatela 
był w końcu lat osiemdziesiątych ub. wieku –czyli przed transformacją 
ustrojową - bardzo zróżnicowany. Z jednej strony nie budził istotnych za-
strzeżeń prawnych zakres ochrony podstawowych wolności osobistych 
wyznaczony przez ustawy prawa karnego i cywilnego, materialnego i pro-
cesowego. Z drugiej strony ochrona wolności politycznych, jak i zakres 
praw politycznych były - mimo postępu w latach osiemdziesiątych - niedo-
stateczne i tak ukształtowane, by nie dopuszczać do powstania pełnego 
pluralizmu politycznego. Dotyczyło to przede wszystkim ukształtowania 
procesów wyborczych.  

W dominującej liczbie przypadków spory pomiędzy obywatelem a or-
ganem państwa w sprawach zakresu wolności i praw obywatelskich są 
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rozstrzygane przez organy administracyjne.  Aż do lat osiemdziesiątych 
decyzje wydane w I instancji podlegały wprawdzie - na żądanie strony nie-
zadowolonej z rozstrzygnięcia - rozpoznaniu przez organ II instancji, jed-
nak na tym kończyły się możliwości oceny ich legalności. Trzeba przy tym 
pamiętać, że organy administracyjne nie są niezawisłe i oprócz kryterium 
legalności mogą brać pod uwagę także inne względy. W 1980 r. utworzono 
Naczelny Sąd Administracyjny, wprowadzając sądową kontrolę legalności 
decyzji administracyjnych, która oznaczała możliwość poddania decyzji 
administracyjnej kontroli wyłącznie z punktu widzenia jej zgodności z 
ustawą i to dokonywanej przez organ niezawisły. Skarga mogła być wnie-
siona jednak tylko w sprawach wskazanych w ustawie (zasada enumeracji 
pozytywnej). W następnych latach w ustawach szczególnych poszerzano 
zakres zaskarżalności decyzji administracyjnych do NSA, a w 1990 r. 
wprowadzono tzw. klauzulę generalną, zgodnie z którą do sądu administra-
cyjnego mogą być zaskarżane decyzje organów administracji publicznej we 
wszystkich sprawach, z określonymi w ustawie wyjątkami. Od 2004 r.  w 
sądownictwie administracyjnym wprowadzono również – zgodnie z kon-
stytucją – system dwuinstancyjny poprzez powołanie również wojewódz-
kich sądów administracyjnych. Sądy administracyjne badają ostateczne 
decyzje administracyjne, a więc takie, od których nie przysługuje już odwo-
łanie w tzw. toku instancji. Jedynym kryterium, którym posługuje się sąd 
administracyjny, jest legalność decyzji, czyli jej zgodność z ustawą. Przed-
miotem oceny jest zatem jedynie to, czy organ administracji wydając decy-
zję naruszył ustawę, czy nie. 

Istniejąca obecnie powszechna dwuinstancyjność postępowania – za-
równo w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowym – jest jedną z 
fundamentalnych instytucji ochrony praw i wolności jednostki. 

W 1985 r. rozpoczął działalność Trybunał Konstytucyjny rozstrzygający 
m.in. o konstytucyjności aktów normatywnych, a w przypadku aktów pod-
ustawowych także o ich legalności. W 1987 r. powołano Rzecznika Praw 
Obywatelskich jako niezawisły organ o zadaniach kontrolnych w zakresie 
przestrzegania praw i wolności obywatelskich, omówiony szerzej w dalszej 
części. 

Szczególne znaczenie dla ochrony konstytucyjnego statusu jednostki 
miało wprowadzenie w konstytucji z 1997 r. nieznanej do tej pory w pol-
skim systemie prawnym instytucji skargi konstytucyjnej (art. 79). Umożli-
wia ona każdemu podmiotowi prawa (nie tylko obywatelowi) poddanie 
kontroli zgodności z konstytucją przepisu prawnego, na podstawie którego 
wydany został ostateczny wyrok lub decyzja, dotyczące skarżącego. Nie 
może ona dotyczyć jedynie przyznania azylu lub statusu uchodźcy. Przed-
miotem skargi nie jest więc niezgodność zachodząca pomiędzy orzeczeniem 
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a ustawą bądź rozporządzeniem, na podstawie którego zostało ono wyda-
ne, ale niezgodność istniejąca pomiędzy tym aktem normatywnym a częścią 
konstytucji określającą elementy statusu jednostki. Nie można jednak wno-
sić skargi na akt stosowania prawa naruszający konstytucję, a także na za-
niechanie ustawodawcy, polegające na niewydaniu przepisu w ogóle – i to 
stanowi słabość tej instytucji. Co więcej, Trybunał uznał w 2001 r. w wyroku 
(SK 10/01), że podstawą skargi nie może być naruszenie tylko art. 32 kon-
stytucji (zakazu dyskryminacji), bez wskazania, w stosunku do jakiego kon-
kretnego prawa czy wolności to naruszenie nastąpiło - co jest stanowiskiem 
wątpliwym. Skarga konstytucyjna, wnoszona do Trybunału Konstytucyjnego, 
przysługuje po wyczerpaniu wszystkich środków prawnych od rozstrzygnięcia 
sądowego bądź administracyjnego. Również i ten wymóg jest problematyczny 
jako sprzeczny z zasadą ekonomii postępowania, bo znacznie odsuwa w czasie 
rozpatrzenie zarzutu niekonstytucyjności przepisu. Sąd wprawdzie może w 
takiej sytuacji – jeśli podzieli wątpliwości co do konstytucyjności przepisu - 
zawiesić postępowanie i skierować pytanie prawne, ale i tak jest to dodatkowe 
obciążenie dla sądu a rozstrzygnięcie należy do Trybunału. 

Doniosłe skutki dla skutecznej ochrony praw i wolności jednostki ma 
także inna instytucja konstytucyjna: prawo do odszkodowania za niezgod-
ne z prawem działania organu władzy publicznej (art. 77). Sama zasada 
znana była systemowi prawnemu już przed wejściem w życie konstytucji  
z 1997 r., ale jej realizacja oparta była na różnych przepisach ustawowych  
i ograniczona – m.in. warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej 
Skarbu Państwa była wina funkcjonariusza. Obecnie ma ona charakter ge-
neralny i stanowi gwarancję, że każda szkoda spowodowana bezprawnym 
działaniem takiego organu (bądź nawet innej jednostki działającej na jego 
zlecenie) powoduje powstanie po stronie władzy publicznej odpowiedzial-
ności odszkodowawczej. Bezprawność działania stała się zatem jedyną 
przesłanką odpowiedzialności. Podstawą roszczeń odszkodowawczych 
może być też – w pewnych sytuacjach – akt normatywny niezgodny z kon-
stytucją, ustawą, bądź umową międzynarodową, także zaniedbanie legisla-
cyjne (niewydanie aktu wykonawczego) albo akt stosowania prawa nie-
zgodny z normą prawną, jeśli stanie się on przyczyną powstania szkody.  
Z praktyczną realizacją wprowadzonego w 2004 r. art. 4171 kodeksu cywil-
nego wiązały się jednak także poważne obawy o stan finansów publicz-
nych. Okazały się one jednak jak do tej pory nieuzasadnione, aczkolwiek 
wydaje się, że w dużej części ze względu na podejście organów wymiaru 
sprawiedliwości, które zasądzają odszkodowania nieekwiwalentne. Doty-
czy to zwłaszcza szkód spowodowanych doprowadzeniem do upadłości 
firm wskutek błędnej interpretacji przepisów podatkowych i bezwzględne-



 
 
 
 
 
 
 
Antoni Rost – Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, UAM Poznań 2013 

 85 

go egzekwowania przez organy państwa nienależnych (jak okazuje się w 
wyniku późniejszych wyroków sądowych) zobowiązań. 
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1. POJĘCIE, GENEZA I KLASYFIKACJE REFERENDUM 

 
 
Referendum stanowi dostosowaną do współczesnych warunków kon-

tynuację najbardziej naturalnej i tradycyjnej formy demokracji bezpośred-
niej, jaką były zgromadzenia ludowe, znane głównie ze starożytnych Aten 
okresu reform Peryklesa. W czasach nowożytnych forma taka miała zasto-
sowanie m.in. od XIII w. w górskich kantonach szwajcarskich. 

Teoretyczną podstawę dla wprowadzenia instytucji głosowania ludo-
wego stanowiła teoria umowy społecznej J.J. Rousseau. Właśnie we Francji 
okresu Wielkiej Rewolucji instytucja referendum znalazła zastosowanie po 
raz pierwszy, kiedy to w 1792 r. Konwent Narodowy uchwalił, iż „wszelka 
konstytucja może być uchwalona tylko przez naród” i w następstwie tej 
uchwały konstytucja jakobińska z 1793 r., została przyjęta w głosowaniu 
powszechnym. W ten sam sposób uchwalone zostały także konstytucje  
z 1795 r. i 1799 r. Zaskakujące może się wydawać, że do instytucji głosowa-
nia powszechnego nawiązywał także Napoleon I i jego następcy, sprawują-
cy rządy autokratyczne. Referendum służyło im jednak jako instrument 
uzyskiwania aprobaty dla swoich jednoosobowych rządów. Konstytucja  
z 1870 r. umożliwiała z kolei cesarzowi szachowanie parlamentu poprzez 
możliwość odwołania się bezpośrednio do narodu. Instytucja referendum 
we Francji zanikła całkowicie tylko w okresie III Republiki. 

Obok prądów ideowych poprzedzających Wielką Rewolucję Francuską 
drugim czynnikiem wpływającym na wykształcenie się i rozwój instytucji 
referendum były średniowieczne tradycje gmin szwajcarskich i sytuacja 
polityczna, istniejąca w tym kraju w XIX w. Szwajcarscy inicjatorzy na-
wiązania do dawnych (zresztą wyidealizowanych) tradycji oczekiwali, że 
referendum spowoduje przełamanie istniejących układów politycznych  
i wzrost politycznej aktywności społeczeństwa. Początkowo referendum 
ograniczało się jednak tylko do akceptowania poprawek konstytucyjnych 
proponowanych przez parlament. Dopiero w 2. połowie XIX w. obywatele 

Rozdział V 
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szwajcarscy otrzymali prawo samodzielnego zgłaszania poprawek do kon-
stytucji i proponowania referendów dotyczących ustaw.  

 W warunkach współczesnego państwa referendum, znane także pod 
polską nazwą głosowania ludowego., jest powszechnie uważane za pod-
stawową – a w skali ogólnopaństwowej praktycznie jedyną – formę demo-
kracji bezpośredniej. Umożliwia ono podejmowanie przez suwerena roz-
strzygnięć w sprawach publicznych w sposób jawny, bez pośrednictwa elit 
politycznych, w tym partii. Przede wszystkim zapewnia ono jednak możli-
wość wypowiedzenia się wszystkich członków określonej społeczności – 
bez względu na jej liczebność – poprzez zajęcie konkretnego stanowiska 
wobec przedstawionego projektu decyzji państwowej. Tym samym refe-
rendum spełnia kryteria demokracji bezpośredniej, niezależnie od różnic  
w jej definicji formułowanych przez różnych autorów. Z drugiej strony za-
strzeżenia budzi wynikające z natury głosowania ograniczenie możliwości 
wypowiedzenia się tylko do aprobowania bądź odrzucania konkretnych 
rozstrzygnięć, bez warunków do ich korygowania lub uzupełnienia treści 
projektu. W związku z tym można spotkać się z poglądem, że referendum 
jest nie tyle sposobem bezpośredniego wykonywania władzy, ile raczej 
formą władczej kontroli nad niektórymi działaniami wybranych przez su-
werena jego przedstawicieli. H. Kelsen uznał je za formę mieszaną pomię-
dzy demokracją przedstawicielską a tradycyjnymi rządami bezpośrednimi. 

Niezależnie od różnych szczegółowych definicji referendum spotyka-
nych w literaturze można stwierdzić, że jego podmiotem są obywatele po-
siadający prawa wyborcze, a przedmiotem – zajęcie stanowiska w określo-
nej sprawie państwowej. Głosowanie ludowe jest jednak instytucją o specy-
ficznych właściwościach. Nie zawsze ma ono charakter władczy i w różnym 
stopniu może zapewniać obywatelom wpływ na kształt i treść decyzji pań-
stwowych. Ze względu na stopień związania organów państwowych wyni-
kami wyróżnia się dwa jego podstawowe rodzaje. Referendum stanowiące 
– albo prawodawcze – jest formą demokracji bezpośredniej sensu stricto  
i polega na bezpośrednim podejmowaniu decyzji państwowych przez suwe-
rena (albo jego część związaną z określoną jednostką podziału terytorialne-
go) . Oznacza to, że wynik referendum jest bezwzględnie wiążący i organy 
państwowe nie mogą podjąć decyzji sprzecznej z jego treścią. Referendum 
opiniodawcze, zwane także konsultacyjnym, jest natomiast formą zasię-
gnięcia opinii społecznej w określonej sprawie. W takim przypadku wynik 
głosowania musi być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez 
właściwy organ, nie jest jednak dla niego prawnie wiążący. W praktyce 
politycznej znaczenie takiego wyniku może być bardzo różne, zależne 
przede wszystkim od stopnia udziału społecznego w głosowaniu i od po-
działu stanowisk głosujących.  
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Znaczenie referendum dla realizacji postulatu udziału obywatela  
w rządzeniu państwem jest uzależnione jednak nie tylko od wyników gło-
sowania. Trzeba tu sięgnąć do stosowanego rozróżnienia na tzw. refe-
rendum fakultatywne i obligatoryjne. Wyróżniającą cechą pierwszego  
z nich jest zarządzanie go z własnej woli przez organ, który decyzję  
w sprawie poddawanej pod głosowanie ludowe może podjąć także sam, ko-
rzystając z posiadanych kompetencji. Zarządzając referendum stanowiące, 
organ ten przekazuje swoje władcze kompetencje w ręce samego suwerena 
(bądź jego części), czyniąc to z własnej woli. Nieco inaczej przedstawia się 
sytuacja w przypadku referendum obligatoryjnego, którego przeprowa-
dzenie nie zależy od swobodnego uznania organu państwowego i jest jedy-
ną możliwą drogą podjęcia określonej decyzji. Konieczność jego zarządze-
nia wynikać może z mocy prawa albo z zastosowania wiążącego prawa 
inicjatywy ludowej (względnie weta ludowego) przez określoną liczbowo 
grupę obywateli lub inne uprawnione do tego podmioty. Szczególnie  
w tym ostatnim przypadku prawo obywateli do udziału w rządzeniu pań-
stwem zyskuje zasadnicze znaczenie. Jest to bowiem instytucja umożliwia-
jąca nie tylko współudział obywateli w procesie sprawowania władzy, ale 
wręcz nadzór nad organami stanowiącymi prawo, w tym nad parlamen-
tem. Umożliwia ona samodzielne uruchomienie przez samego suwerena 
legalnej procedury weryfikowania podejmowanych w jego imieniu decyzji 
państwowych i stanowi jedną z najbardziej zasadniczych gwarancji realiza-
cji fundamentalnej zasady ustrojowej: zasady suwerenności narodu. Ma ono 
także istotne znaczenie psychologiczne związane z pełną jawnością procesu 
podejmowania decyzji i poczuciem obywateli „współautorstwa” podjętych 
rozstrzygnięć, co powinno skutkować wzrostem poszanowania dla tak sta-
nowionego prawa.  

Głosowanie powszechne z reguły występuje pod nazwą referendum, 
jednak spotkać się można także z określeniem go jako plebiscytu. Pojęcie to 
nie jest jednoznaczne i w różnych państwach przypisuje mu się różne treści. 
Niekiedy uznaje się, że obydwa pojęcia są synonimami (tak np.  
w Szwajcarii), z reguły jednak dostrzega się między nimi różnicę. Polega ona 
na tym, że o ile referendum jest sposobem dokonywania rozstrzygnięć me-
rytorycznych (podejmowania, ewentualnie opiniowania konkretnych decy-
zji państwowych), to plebiscyt jest przede wszystkim aktem wyrażania za-
ufania określonej osobie (osobom, organom) lub udzielania jej pełnomoc-
nictw. W prawie międzynarodowym publicznym plebiscyt oznacza głoso-
wanie powszechne w celu wyrażenia woli ludności zamieszkującej określo-
ny obszar (ewentualnie urodzonej na nim), w sprawie przyłączenia tego 
obszaru do istniejącego państwa bądź utworzenia samodzielnego państwa. 
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2. REFERENDUM JAKO FORMA DEMOKRACJI  
BEZPOŚREDNIEJ 

 
 Może się wydawać, że referendum ma oczywistą przewagę w sto-
sunku do parlamentu, gdyż nawet najlepiej działający parlament nie zaw-
sze jest w stanie - nawet w zasadniczych sprawach - wiernie wyrażać po-
glądy społeczne, jest też w jakimś stopniu podatny na różnego rodzaju na-
ciski.  Istnienie instytucji referendum w systemie prawnym nie stanowi 
jednak jeszcze samo przez się gwarancji suwerenności narodu.  
 Zagadnieniem kluczowym w tym przypadku jest kwestia realności 
stosowania tej instytucji: czy jest ona tylko dopuszczalna i jej zastosowanie 
zalezy wyłącznie od uznania organu, czy też istnieją  sytuacje, w których 
musi być zastosowana. Jeżeli bowiem konstytutywna decyzja w sprawie 
przeprowadzenia referendum należy do samego parlamentu (albo do in-
nego organu państwowego), to dla suwerena nie wynika stąd nic więcej 
poza możliwością odpowiedzi na pytania, jeśli zostaną one zadane. Doty-
czy to także sytuacji, gdy takie referendum jest prawnie wiążące i organ 
zarządzający głosowanie jest związany jego wynikiem. Oznacza to bowiem 
tylko tyle, że parlament z własnej woli decyduje się przekazać narodowi 
samodzielne dokonanie pewnego rozstrzygnięcia. Suwerenność musi na-
tomiast łączyć się z nadrzędnością nad wszystkimi innymi podmiotami, 
przejawiającą się m.in. w możliwości swobodnego kształtowania rozstrzy-
gnięć bez względu na wolę jakichkolwiek organów. Dlatego też z punktu 
widzenia zasady suwerenności narodu niezbędnym elementem jej gwaran-
cji jest równoczesne - obok istnienia samej instytucji referendum - zapew-
nienie suwerenowi podejmowania określonych decyzji w tej formie. Może 
to przybrać formę zastrzeżenia określonych spraw do rozstrzygnięcia wy-
łącznie w formie głosowania ludowego (tzw. referendum obligatoryjne) , 
albo też formę prawnie wiążącego wniosku określonej części suwerena o 
przeprowadzenie takiego głosowania w każdej sprawie - z ewentualnie 
zastrzeżonymi wyjątkami (inicjatywa ludowa bądź veto ludowe). Trzeba 
jednak pamiętać, że referendum również nie jest formą idealną i jak każda 
forma demokracji oparta na prostej regule większościowej – może prowa-
dzić do niedostrzegania złożoności procesów i decyzji politycznych a także 
do ignorowania interesów i praw mniejszości. 

 
Praktyka zastosowania referendum we współczesnym świecie wyka-

zuje, że sposób jego wykorzystania może być bardzo kontrowersyjny, cze-
mu sprzyja zespół obiektywnych i subiektywnych wad tej formy demokra-
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cji. Ze względu na wspomniany już brak możliwości wnoszenia zastrzeżeń  
i poprawek, głosujący jest zmuszony często do bardzo wysokiego stopnia 
redukcji własnej opinii, co w połączeniu z odpowiednim doborem pytań 
może powodować znaczne deformacje woli społeczeństwa.  

 Różne są motywacje treści decyzji obywateli o sposobie głosowania. 
Często nie są one oparte na zasobie wiedzy i poziomie kompetencji meryto-
rycznej, mają za to skłonność do przekształcania się niekiedy w plebiscytar-
ne poparcie (albo jego odmowę) dla określonej osoby lub osób. Podejmo-
wanie decyzji w drodze głosowania ludowego jest także przewlekłe i wy-
maga znacznego odsunięcia jej w czasie, wiąże się ponadto z wysokimi 
kosztami. Względy te powodują, że mimo nieraz poważnych korzyści poli-
tycznych, jakie mogą być związane zwłaszcza z odpowiednim doborem  
i formułowaniem pytań, elity rządzące są stosunkowo rzadko zaintereso-
wane korzystaniem z tej instytucji. Z drugiej strony także obywatele wyka-
zują tym większą niechęć do udziału w takich głosowaniach, im częściej są 
do nich wzywani.  

 Przedstawione okoliczności wymagają, by głosowanie ludowe, mające 
umożliwiać obywatelom udział w rządzeniu państwem, oparte było na 
takich warunkach prawnych, które do minimum sprowadzałyby możliwo-
ści posługiwania się nimi w sposób manipulacyjny. W szczególności należy 
uznać, że przedmiotem referendum nie powinny być zagadnienia nadmier-
nie ogólne i skomplikowane, jak np. projekt całego aktu prawnego. Dotyczy 
to zwłaszcza sytuacji, w której ustosunkowanie się do niego miałoby nastą-
pić wyłącznie poprzez wyrażenie generalnej aprobaty albo dezaprobaty. 
Lepszym rozwiązaniem wydaje się zastąpienie jednego ogólnego pytania, 
odnoszącego się do całości problemu, zespołem pytań cząstkowych, które 
umożliwiają obywatelom bardziej szczegółowe – i tym samym także bar-
dziej wierne – zaprezentowanie ich poglądów. Koncepcja ta ma jednak bar-
dzo ograniczoną przydatność dla referendum stanowiącego, którego 
przedmiotem jest przyjęcie aktu prawnego, gdyż jej stosowanie mogłoby  
w tym przypadku prowadzić do przyjęcia tylko niektórych fragmentów tego 
aktu, co z kolei mogłoby odbierać mu wszelki sens. Trzeba jednocześnie 
założyć, że znaczna część obywateli – nawet biorących udział w głosowaniu 
– nie zada sobie trudu rzetelnego zapoznania się z projektem, a większość  
z nich nie posiada dostatecznej wiedzy fachowej i prawniczej pozwalającej 
na zajęcie kompetentnego stanowiska. Stwarza to szczególną podatność na 
demagogię i propagandowe hasła zwolenników lub przeciwników określo-
nego rozwiązania.  

Wydaje się, że w większości przypadków najwłaściwszą – bo najbar-
dziej rzetelną – formą referendum jest alternatywne przedstawienie kilku 
kompetentnie przygotowanych wariantów rozwiązania. Powinny one przy 
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tym dotyczyć jasno sformułowanego i konkretnego zagadnienia. Pozwala to 
głosującym nie tylko na wyrażenie stosunku wobec konkretnej propozycji, 
ale także na uświadomienie sobie, jakie inne możliwości wchodzą w grę  
w danym przypadku. Sprzyja to też w pewnym stopniu zwiększeniu roli 
merytorycznej motywacji w kształcie decyzji o sposobie głosowania. W za-
leżności od przedmiotu referendum i sposobu sformułowania pytań może 
być ono jednak także instytucją weryfikacji opinii ekspertów, społecznej 
kontroli bądź nadzoru.  

 Niezmiernie istotnym zadaniem inicjatorów referendum, organów je 
przeprowadzających, a także wszelkich ośrodków opiniotwórczych (w tym 
tzw. mediów) jest prowadzenie kampanii referendalnej w sposób mery-
toryczny. Elementy klasycznej walki politycznej i demagogii powinny być 
w tym przypadku sprowadzone do minimum. Również organy przeprowa-
dzające referendum muszą unikać jakichkolwiek podejrzeń o stronniczość. 
Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że nierzetelne przeprowadzenie refe-
rendum może zachwiać społeczną wiarą w demokrację, a straty tego ro-
dzaju są niesłychanie trudne do odrobienia i na długo mogą zaciążyć na 
funkcjonowaniu całego systemu politycznego państwa. Szczególne zna-
czenie ma w tym przypadku rola tzw. mediów, wykazujących często skłon-
ności do przedkładania starań o kształtowanie postawy politycznej obywa-
tela ponad postulat rzetelnej i obiektywnej informacji. Dyskusja wokół 
przedmiotu referendum jest zawsze konieczna, ale musi ona mieć meryto-
ryczny charakter, odwoływać się do racjonalnych argumentów i zmierzać 
do rzeczywistego rozwiązania określonego problemu, a nie do pokonania 
za wszelką cenę przeciwnika. Tylko wtedy też podjęte rozstrzygnięcia będą 
mogły być powszechnie uznawane i szanowane.  

Do dnia dzisiejszego państwem, w którym referendum jest stosowane 
najszerzej jest Szwajcaria (ponad trzysta razy). Ponad dwie trzecie wszyst-
kich referendów przeprowadzonych na świecie po II wojnie światowej od-
było się właśnie w tym kraju. Ponieważ równocześnie obserwuje się rosnące 
zainteresowanie tą instytucją w Polsce, związane często z bardzo dużymi 
nadziejami, warto na wstępie zwrócić uwagę na podstawowe zasady praw-
ne i doświadczenia stosowania tej instytucji w państwach mających w tym 
zakresie dużo większe tradycje niż Polska, w szczególności w Konfederacji 
Szwajcarskiej.. Nie wszystkie z tych doświadczeń mają zresztą wymiar 
uniwersalny, w równym stopniu odnoszący się do innych państw. 

 W Szwajcarii referendum spełnia przede wszystkim funkcje formy bez-
pośredniego korzystania przez naród z atrybutu suwerenności. W związku 
z tym niektórych decyzji (jak np. zmiany konstytucji) nie można dokonać z 
pominięciem referendum, a ponadto w każdej innej sprawie obywatele mo-
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gą skutecznie prawnie żądać przeprowadzenia głosowania ludowego.  
Z inicjatywą ludową może wystąpić 50 000 obywateli. Wniosek o przeprowa-
dzenie referendum opiniuje rząd, który może też przedstawić swój odmien-
ny projekt w tej samej sprawie. Niezależnie od opinii rządu lub ewentual-
nego kontrprojektu referendum jednak odbyć się musi. W przypadku pro-
jektowanych zmian w konstytucji inicjatywa ludowa musi być uzupełniona 
zgodą przynajmniej 8 kantonów. W zasadzie każda ustawa (poza pewnymi 
szczególnymi wyjątkami) może też być przed wejściem w życie zakwestio-
nowana przez obywateli, którzy mogą wystąpić z żądaniem poddania pod 
referendum wniosku o uchylenie uchwały parlamentu. Wynik referendum 
jest zawsze wiążący, przy czym decyduje wola większości obywateli biorą-
cych udział w głosowaniu. Głosowanie ludowe jest też często stosowane  
w kantonach, będących z konstytucyjnego punktu widzenia również suwe-
rennymi państwami. 

Trzeba jednak stwierdzić, że oczekiwania zarówno zwolenników, jak  
i przeciwników referendum szwajcarskiego z okresu jego wprowadzania 
sprawdziły się tylko częściowo. Referendum nie stało się bowiem narzę-
dziem szczególnej politycznej aktywizacji społeczeństwa, a zwłaszcza ra-
dykalizacji przemian ustrojowych. Najbardziej znanym i charakterystycz-
nym przykładem jest sprawa przyznania kobietom prawa głosu, które par-
lament był skłonny przyznać znacznie wcześniej. Referenda w tej sprawie 
przeprowadzano natomiast kilkakrotnie z coraz mniejszymi porażkami 
wnioskodawców, aż wreszcie w 1971 r. zakończyło się sukcesem. Z drugiej 
strony opóźnianie decyzji umożliwia niekiedy zapobieżenie podjęciu decy-
zji pochopnych. Tak np. Szwajcarzy uważają, że wskutek tego, iż wyniki 
referendów nie dopuściły w swoim czasie do szybkiego rozwoju szkolnic-
twa wyższego na wzór RFN, w konsekwencji odnotowano znacznie mniej-
szy poziom bezrobocia wśród absolwentów uczelni.  

Referendum jest też środkiem zwracania uwagi społeczeństwa na pew-
ne istotne problemy bądź nietypowe sposoby ich rozwiązywania. Tak moż-
na zakwalifikować referendum zainicjowane w 1973 r. przez studentów  
w sprawie wstrzymania w jedną niedzielę miesiąca całego ruchu samocho-
dowego (hasło autostrad dla rowerzystów i pieszych), także późniejsze re-
ferendum w sprawie rozwiązania armii (dyskusja: czy mały i neutralny kraj 
potrzebuje armii), a także we wrześniu 1997 r. w sprawie całkowitego zaka-
zu dostępu osób uzależnionych do narkotyków. 

Doświadczenia Szwajcarii wykazują, że referenda mają z pewnością 
poważny walor kształcący i sprzyjają podniesieniu poziomu świadomości 
politycznej obywateli, dają one też wiarygodność decyzjom politycznym.  
Niekiedy wprawdzie obywatel podejmuje swą decyzję o głosowaniu pod 
wpływem demagogicznej propagandy, jednak można tez wskazać przykła-
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dy świadczące o obywatelskiej odpowiedzialności, jak np. odrzucenie w 
2012 r. wniosku o wydłużenie urlopów w sytuacji światowego kryzysu go-
spodarczego. 

. Poważnym problemem jest też frekwencja w referendach, która z re-
guły waha się w granicach 30-40%. Różne są próby wyjaśniania tego faktu 
(zbyt częste wzywanie do urn, zbytnia złożoność problemów, zniechęcenie 
do polityki). 

Poza Szwajcarią referenda ogólnopaństwowe są stosowane znacznie 
rzadziej, choć w ostatnich dziesięcioleciach można zauważyć wyraźną ten-
dencję wzrostu ich popularności. Najczęściej referenda przeprowadzano  
w Australii (około 40 razy), a także w Danii (14 razy) i w Egipcie. Pod referen-
dum poddaje się kluczowe zagadnienia integracji europejskiej – na tym tle 
odbyło się w 1975 r. po raz pierwszy w historii referendum w Wielkiej Bry-
tanii, mimo zdecydowanego oporu zwolenników koncepcji zwierzchnictwa 
parlamentu. Z innych powodów znana jest seria referendów przeprowa-
dzonych we Francji przez prezydenta Charlesa de Gaulle'a, które były kla-
sycznym przykładem wykorzystywania tej demokratycznej instytucji wła-
śnie do walki z demokracją (de Gaulle, wykorzystując swoją olbrzymią po-
pularność osobistą i łącząc wynik referendum z wotum zaufania dla siebie, 
wzmacniał pozycję prezydenta kosztem kompetencji parlamentu). Jedynym 
z głównych państw europejskich, które referendum nie przeprowadza, są 
Niemcy. Powodem tego są jednak kwestie konstytucyjne62. 

Częściej spotykane są referenda lokalne. Przewidują je m. in. konstytu-
cje 22 stanów USA, a przedmiotem głosowań – w niektórych stanach od-
bywających się bardzo często – bywają zarówno kwestie polityczne, jak i 
nawet moralne.  

 
 

3. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 
 
Zgodnie z postanowieniem art. 4 ust. 2 konstytucji, naród jako suweren 

wykonuje władzę „przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Z ta-
kiego sformułowania przepisu konstytucyjnego można wnosić, że ustrojo-
dawca przypisuje priorytet przedstawicielskiej formie sprawowania wła-
dzy, jednak za niezbędne uznaje także istnienie form demokracji bezpo-
średniej. Ponieważ w przepisie tym jest mowa o „sprawowaniu władzy”, 
które polega na podejmowaniu rozstrzygnięć, a nie tylko inicjowaniu pew-
________________ 

62  W art. 20 ust. 2 konstytucji RFN stwierdza się, że „wszelka władza państwowa po-
chodzi od narodu”. Na tej podstawie Związkowy Trybunał Konstytucyjny uznał, że naród 
jako podmiot władzy istnieje tylko podczas wyborów, natomiast jego dalsze zorganizowane 
działania mające na celu wpływanie na politykę państwa, są konstytucyjnie niedopuszczalne. 
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nych procedur, formy bezpośredniego udziału suwerena w życiu państwa 
powinny zapewniać taką możliwość. W warunkach współczesnego pań-
stwa, zwłaszcza na szczeblu ogólnokrajowym oznacza to przede wszystkim 
wprowadzenie instytucji referendum stanowiącego. 

Możliwość przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego przewi-
dziano w art. 125 konstytucji. Zgodnie z nim referendum może być prze-
prowadzane w „sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa”. Z takiej 
redakcji przepisu wynika, że przedmiotem referendum może być rozstrzyg-
nięcie problemów o znaczeniu ogólnopaństwowym, a nie regionalnym lub 
środowiskowym, i to wykraczających swoim znaczeniem poza zwykłą wa-
gę spraw rozstrzyganych przez organy państwa. Ograniczenie to w prakty-
ce jest zresztą wyłącznie deklaratoryjne. Po pierwsze, z różnych powodów 
trudno sobie wyobrazić, by referendum mogło być zarządzane w sprawach 
błahych. Po drugie, o tym, co ma „szczególne znaczenie dla państwa”, de-
cyduje według swego uznania organ zarządzający referendum, z tym za-
strzeżeniem, że nie może on naruszyć konstytucyjnych bądź ustawowych 
kompetencji innych organów. Nie jest więc dopuszczalne np. uchwalenie 
ustawy w formie referendum, gdyż kompetencję do uchwalania ustaw ma 
tylko Sejm. Tryb uchwalania ustaw i stanowienia innych aktów prawnych 
jest określony przez przepisy konstytucyjne, które nie przewidują w tej pro-
cedurze referendum stanowiącego. Byłoby zresztą nieporozumieniem na-
zywanie ustawą, uchwałą Sejmu bądź zarządzeniem prezydenta aktu, któ-
rego wejście w życie zależałoby od stanowiska innego podmiotu niż sam 
ten organ. Tak więc przedmiotem referendum – jeśli szczególny przepis 
konstytucyjny nie czyni wyjątku – mogą być konkretnie określone proble-
my oraz również konkretne rozwiązania ustaw bądź innych aktów praw-
nych odpowiednich organów.  

Przepisy konstytucji określają organy naczelne posiadające kompe-
tencję do zarządzenia referendum: są nimi Sejm oraz Prezydent, jeżeli 
otrzyma na to zgodę Senatu. Sejm i Senat podejmują uchwały w tej sprawie 
bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy usta-
wowej liczby członków izby. Jest to wymóg wyższy niż przyjęty dla uchwa-
lania ustaw, przy którym wystarcza większość zwykła. Przyjęcie tak wyso-
kiego progu wydaje się uzasadnione koniecznością ograniczenia stosowania 
referendum. Z drugiej strony ograniczenia nie powinny być na tyle silne, by 
uniemożliwiały stosowanie referendum w ogóle. Jest to bowiem instytucja, 
której znaczenie dla demokracji polega na możliwości odwołania się do 
woli samego suwerena właśnie wtedy, gdy opinia społeczna jest wyraźnie 
podzielona. 
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W przepisie tym określono także wymogi uzyskania przez wynik refe-
rendum znaczenia rozstrzygającego, wiążąc je wyłącznie z frekwencją 
przekraczającą połowę uprawnionych. 

Aktualny stan prawny skonkretyzowany jest przede wszystkim  
w ustawie z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym oraz w regu-
laminach Sejmu i Senatu.  

Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego jest fakultatywne,  
w całości uzależnione od swobodnego uznania Sejmu albo Prezydenta i Sena-
tu. Sejm jest zobowiązany do podjęcia regulaminowej procedury w sprawie 
zarządzenia referendum na wniosek Senatu, Rady Ministrów lub obywateli, 
którzy uzyskali poparcie przynajmniej 500 000 osób mających prawo udzia-
łu w referendum. Może też podjąć ją z własnej inicjatywy: na wniosek Pre-
zydium Sejmu, komisji sejmowej bądź co najmniej 69 posłów.  

Wniosek ludowy w sprawie przeprowadzenia referendum podlega 
pewnym ograniczeniom przedmiotowym. Nie może on dotyczyć wydat-
ków i dochodów państwa, obronności i amnestii. Wniosek ten nie ma też 
charakteru inicjatywy ludowej w tym znaczeniu, że jego skutkiem nie jest 
przeprowadzenie referendum. lecz tylko powstanie obowiązku Sejmu 
wdrożenia odpowiedniego postępowania regulaminowego.  
Rozwiązanie to nie poddaje się jednoznacznej ocenie. Z jednej strony,  
w ujęciu ściśle formalnym, jest to pewne ograniczenie potwierdzonego  
w samej ustawie konstytucyjnego prawa obywateli do udziału w referendum. 
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że instytucja ta wymaga bardzo rzetelnego 
przygotowania, a jej stosowanie – ze względów finansowych i psy-
chologicznych – może mieć miejsce raczej wyjątkowo. Przy braku od-
powiednich tradycji politycznych można liczyć się z tym, że wymogi te nie 
zawsze byłyby uwzględnione przez inicjatywy obywatelskie, a z kolei ich 
odrzucenie w odczuciu społecznym byłoby traktowane jako zlekceważenie 
opinii społecznej63. Z drugiej strony, z przedstawionych już wcześniej za-
sadniczych względów, wskazane byłoby wprowadzenie instytucji inicjaty-
wy, a jeszcze bardziej veta ludowego. Trudność polegałaby w zasadzie wy-
łącznie na ustaleniu właściwego progu liczbowego poparcia wniosku – tak, 
by instytucje te były możliwe do praktycznego wykorzystania, ale  
w sprawach mających rzeczywiście duże znaczenie społeczne. Wydaje się, 
że w warunkach Polski grupa obywateli posiadająca prawo inicjatywy lu-
dowej lub weta ludowego powinna liczyć być może nawet więcej niż  
500 000 osób; w każdym razie w obecnym kształcie instytucja ta jest pozba-
wiona znaczenia a nawet przynosi efekty odwrotne od zamierzonych. Nig-
________________ 

63 Warto jednak zauważyć, że nawet w Szwajcarii nie każda inicjatywa ludowa musi za-
kończyć się przeprowadzeniem referendum. 
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dy jeszcze nie zdarzyło się, by Sejm zarządził na tej podstawie referendum i 
trudno oczekiwać, by tak miało się stać w przyszłości. W efekcie utrwala się 
tylko przekonanie, że instytucja ta stanowi demokratyczną fasadę bez tre-
ści64. 

Postępowanie w Sejmie obejmuje uzasadnienie wniosku przez wnio-
skodawcę, jego odpowiedzi na pytania posłów i debatę. Na tej podstawie 
Sejm podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku; wniosek przyjęty 
jest kierowany do Komisji Ustawodawczej, która przygotowuje projekt 
uchwały Sejmu o przeprowadzeniu referendum, w tym propozycje sformu-
łowania pytań. Wnioskodawca przedstawia w swoim wniosku propozycje 
pytań, jednak ich ostateczny kształt ustala Sejm. Jego rola ogranicza się jed-
nak tylko do skorygowania pytań niejasnych, zawierających emocjonalne 
zabarwienie lub w inny sposób wadliwie skonstruowanych. W odmiennej 
sytuacji znajduje się Senat, który może zaakceptować albo odrzucić propo-
zycję prezydenta, ale nie może jej modyfikować.  

 Komisja Ustawodawcza nie może zatem zmieniać merytorycznej treści 
pytań ani zakresu przedmiotowego wniosku przyjętego przez Sejm. Zgła-
szanie poprawek o takim charakterze nie jest dopuszczalne także przy po-
dejmowaniu przez Sejm uchwały o przeprowadzeniu referendum. Uchwała 
taka określa podstawę prawną przeprowadzenia referendum, treść pytań, 
termin głosowania – nie późniejszy niż 90 dni od daty ogłoszenia zarządze-
nia – i kalendarz czynności z tym związanych. Odpowiednio te elementy 
zawiera postanowienie Prezydenta o zarządzeniu referendum. 

W obowiązującej ustawie nie ma obowiązku – przewidzianego w usta-
wie o referendum i konsultacjach społecznych z 1987 r. – przedstawienia 
wnioskodawcy przez organ podejmujący odmowną decyzję jego stanowi-
ska wraz z uzasadnieniem. W praktyce może się bowiem okazać, iż ze 
względu na kolegialny sposób rozstrzygania sprawy (głosowanie) i ewen-
tualność różnych motywów kierujących głosującymi, sformułowanie uza-
sadnienia mogłoby być trudne.  

Przedmiot referendum może stanowić udzielenie „pozytywnej lub ne-
gatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonanie 
wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań” (art. 2 ust. 2 
ustawy). Jednym z podstawowych warunków świadomego podejmowania 
decyzji przez głosujących jest przedstawienie przez organ zarządzający 
referendum rzetelnie i bezstronnie opracowanego uzasadnienia propono-
wanych rozwiązań i przewidywanych skutków ich przyjęcia. Sprzyja to też 
ograniczeniu możliwości deformowania wyniku referendum poprzez sto-
________________ 

64 W prezydenckim projekcie ustawy konstytucyjnej „Karta praw i wolności” z 1992 r.  
w art. 18 przewidywano instytucję weta ludowego wobec ustawy, wymagającego poparcia 
500 000 obywateli. 
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sowanie tendencyjnie sformułowanych pytań. Z postanowienia art. 62 i art. 
64 ust. 1 ustawy wynika, że obowiązek dbałości o prawidłowe ich sformu-
łowanie spoczywa odpowiednio na Sejmie i prezydencie. 

Udział w referendum ogólnokrajowym mogą brać wszyscy obywatele 
przebywający w kraju i posiadający czynne prawo wyborcze do Sejmu. 
Podstawowym i wstępnym warunkiem uzyskania przez wynik referendum 
charakteru prawnie wiążącego, jest udział w głosowaniu więcej niż połowy 
uprawnionych. Nie zawsze jednak spełnienie tego warunku musi oznaczać, 
że wynik referendum będzie prawnie rozstrzygający. Tryb głosowania jest 
tożsamy ze stosowanym w wyborach parlamentarnych. 

Wynik referendum jest wiążący, jeśli za jednym z dwóch przedstawio-
nych rozwiązań opowiedziała się bezwzględna większość głosujących,  
a w przypadku przedstawienia więcej niż dwóch wariantów – większość 
względna. Dla ustalenia większości należy jednak brać pod uwagę także gło-
sy nieważne65 oddane w głosowaniu oraz ewentualnie dostępne w danym 
referendum formy wstrzymania się głosujących od zajęcia stanowiska66.  

O ważności67 referendum rozstrzyga Sąd Najwyższy, do którego prote-
sty w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko referendum może 
wnieść każda osoba uprawniona do udziału w referendum, a w związku  
z naruszeniem przepisów ustawy dotyczących głosowania, ustalenia jego 
wyników lub wyniku referendum, może wnieść każda osoba, która była 
uprawniona do głosowania w tym obwodzie lub na obszarze działania ko-
misarza wyborczego. Prawo wnoszenia protestów przysługuje także prze-
wodniczącemu komisji wyborczej i uczestnikom kampanii referendalnej  
w programach radiowych i telewizyjnych. Jeżeli Sąd Najwyższy unieważni 
głosowanie w obwodzie wyborczym i nie wpłynie to na rozstrzygnięcie 
referendum, skutkiem uchwały jest pominięcie tego obwodu w ustaleniu 
wyników referendum. Nie wywołuje ona natomiast żadnych bezpośrednich 
skutków dla prawnego znaczenia wyników ogólnych głosowania. Gdyby 
jednak unieważnienie głosowania w obwodzie miało wpływ na wynik refe-
rendum, Sąd Najwyższy postanowi o powtórzeniu głosowania albo okreś-
lonej części postępowania. 

Jeżeli wynik referendum jest ważny i rozstrzygający, odpowiedni organ 
państwa w terminie najpóźniej 60 dni od ogłoszenia ważności referendum 
podejmuje odpowiednie czynności dla jego zrealizowania. 
________________ 

65  Należy odróżniać pojęcie „głosu nieważnego” od pojęcia „nieważnej karty do głoso-
wania”. Zgodnie z ustawą o referendum karta do głosowania nie jest ważna, jeśli jest inna niż 
ustalona urzędowo albo nie jest zaopatrzona w pieczęć komisji wyborczej (art. 28). Głos jest 
nieważny, jeśli został oddany na ważnej karcie, ale nie można ustalić jego treści (art. 29 ust. 2). 

66 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 13.02.1996 r., Dz. U. 1996, nr 16, poz. 84. 
67 Należy rozróżniać uzyskanie przez wynik referendum znaczenia prawnie wiążącego 

od ważności samego referendum.  
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Szczególnym rodzajem referendum ogólnokrajowego jest referendum 
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, 
przewidziane w art. 90 ust. 3 konstytucji. Dotyczy to wyłącznie umowy 
międzynarodowej, której przedmiotem jest przekazanie podmiotowi mię-
dzynarodowemu niektórych kompetencji krajowych organów państwo-
wych. W takim przypadku Sejm może sam w szczególnym trybie wyrazić 
zgodę na dokonanie ratyfikacji przez Prezydenta, może też jednak wybrać 
do wyrażenia tej zgody formę referendum, podejmując uchwałę z zacho-
waniem wymogów przewidzianych dla zarządzenia referendum. Zgoda 
zostaje udzielona tylko wtedy, jeżeli wynik głosowania jest wiążący,  
a większość głosów ważnych oddano za wyrażeniem zgody. Gdyby jednak 
wynik nie był wiążący z uwagi na zbyt niską frekwencję, nie zamyka to 
postępowania. W takim przypadku Sejm nadal zachowuje prawo do okre-
ślenia trybu dalszego postępowania w sprawie udzielenia prezydentowi 
zgody na ratyfikację umowy. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w której  
w ważnym głosowaniu powszechnym większość głosów ważnych oddano 
przeciw wyrażeniu zgody.  

Innym szczególnym rodzajem referendum ogólnokrajowego jest refe-
rendum konstytucyjne, przewidziane w art. 235 ust. 6 konstytucji. Ma ono 
charakter ratyfikacyjny i również fakultatywny, jego przeprowadzenie za-
leży od przedmiotu zmian konstytucyjnych i od woli podmiotów posiada-
jących inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany konstytucji. Przepro-
wadzenia referendum podmioty te mogą żądać, jeśli zmiana konstytucji 
dotyczy rozdziałów regulujących podstawowe zasady ustrojowe, status 
jednostki w państwie i tryb zmiany konstytucji. Z żądaniem przeprowa-
dzenia referendum może wystąpić Senat, Prezydent i 92 posłów. Marszałek 
Sejmu zarządza przeprowadzenie w terminie 60 dni referendum, w którego 
wyniku następuje zatwierdzenie zmian konstytucji, jeśli opowie się za nią 
większość głosujących (bez względu na ich liczbę). 

W Polsce jeszcze przed wejściem w życie obecnej konstytucji RP, ale  
w warunkach bardzo podobnego stanu prawnego, przeprowadzono w 1996 r. 
dwa referenda, z których jedno (tzw. uwłaszczeniowe) zarządził Prezydent 
za zgodą Senatu, a drugie Sejm. Wynik referendów okazał się niewiążący 
prawnie z uwagi na zbyt niską frekwencję (32,4%). Zjawisko to świadczyło 
jednak raczej o odpowiedzialności obywateli, gdyż prawie wszystkie pyta-
nia postawione w głosowaniu były sformułowane z tak rażącym brakiem 
precyzji, że udzielenie na nie racjonalnej odpowiedzi było niemożliwe. Na-
leży też zauważyć, że przy tego rodzaju przedmiocie referendów i jego 
wielkiej wadze politycznej i gospodarczej właściwszą ich formą byłoby 
przedstawienie wariantów rozstrzygnięć, lepiej uświadamiających głosują-
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cym obywatelom możliwości rozwiązania problemu i skutki przyjęcia okreś-
lonego wariantu a także dokonanie rzeczywistego wyboru.  

  
 

4. REFERENDUM LOKALNE 
 
Referendum lokalne jest – podobnie jak ogólnokrajowe – instytucją 

konstytucyjną, jednak postanowienia konstytucji w sprawie referendum 
przeprowadzanego na szczeblach lokalnych są dalej idące niż w przypadku 
referendum ogólnokrajowego. Zgodnie z art. 170 konstytucji referendum 
jest formą decydowania członków wspólnoty samorządowej o jej sprawach. 
Taka redakcja przepisu wskazuje, że członkowie tej wspólnoty nie mogą 
być tego prawa pozbawieni, wobec czego ustawodawca powinien wpro-
wadzić instytucję inicjatywy ludowej, a nawet referendum obligatoryjnego 
(w określonych przypadkach). W powołanym przepisie bezpośrednio 
wskazano, że w trybie referendum członkowie wspólnoty mogą odwołać 
organ samorządowy pochodzący z bezpośrednich wyborów. Nie oznacza 
to, że musi to być jedyny sposób odwołania, ale w każdym razie jego istnie-
nie jest konieczne. 

Zasady przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa z 15 
września 2000 r., w której dostosowano regulację prawną do nowej struktu-
ry samorządu terytorialnego, związanej z powstaniem powiatów i woje-
wództw jako jednostek samorządowych. Referendum lokalne może się od-
być w każdej z tych jednostek, jednak z pewnymi odmiennościami, doty-
czącymi głównie gminy.  

Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania głosowania może na-
stąpić z własnej inicjatywy rady, ponadto referendum gminne i powiatowe 
zostaje zarządzone na wniosek co najmniej 10% a wojewódzkie – 5% miesz-
kańców danej jednostki uprawnionych do udziału w wyborach jej organu 
stanowiącego, a jest ważne, jeśli weźmie w nim udział przynajmniej 30% 
uprawnionych W ten sposób w referendum samorządowym wprowadzone 
zostały instytucje inicjatywy ludowej, co niewątpliwie zwiększa podmio-
towość polityczną obywateli. Procedura rozpoczyna się od inicjatywy gru-
py wyborców (przynajmniej 5 w przypadku referendum gminnego i 15  
w przypadku referendum powiatowego i wojewódzkiego) albo statutowej 
struktury terenowej partii względnie innej organizacji społecznej działającej 
na obszarze danej jednostki samorządowej. Inicjator powiadamia pisemnie 
przewodniczącego organu wykonawczego o zamiarze wystąpienia z inicja-
tywą ludową i w terminie 60 dni zbiera podpisy wyborców ją popierają-
cych. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne i nie prowadzi do rozstrzy-
gnięć sprzecznych z prawem, organ stanowiący – a w przypadku wniosku 
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o odwołanie organu komisarz wyborczy – rozstrzyga w sprawie przepro-
wadzenia referendum. W przypadku odmowy zarządzenia referendum 
inicjatorowi służy skarga do sądu administracyjnego.  

Dyspozycja ustrojodawcy w sprawie możliwości odwoływania organu 
samorządowego pochodzącego z wyborów została wykonana w ustawie 
poprzez wprowadzenie w tej sprawie referendum obligatoryjnego na 
wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Dotyczy to organów sta-
nowiących (rad gmin, powiatów i sejmiku), a po wprowadzeniu w gminie 
jednoosobowego organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta), 
pochodzącego z bezpośrednich wyborów, także i tego organu. Referendum 
w sprawie odwołania organu stanowiącego może być zarządzone wyłącz-
nie w wyniku inicjatywy ludowej, czyli na wniosek wyborców. Referendum 
w sprawie odwołania jednoosobowego organu wykonawczego w gminie 
może być zarządzone zarówno w wyniku inicjatywy ludowej, jak przez 
radę gminy z własnej inicjatywy. Nieudzielenie organowi wykonawczemu 
absolutorium jest równoznaczne z wykonaniem przez radę gminy inicjaty-
wy w sprawie odwołania go w trybie referendum. Głosowanie rady w tej 
sprawie może być przeprowadzone po upływie 14 dni oraz po wysłuchaniu 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wyjaśnień zainteresowanego. Ra-
da gminy może także z innych przyczyn wystąpić z wnioskiem o odwoła-
nie wójta w referendum, jeżeli wniosek złoży przynajmniej 1/4 członków 
ustawowego składu rady, przedstawiona zostanie opinia komisji rewizyjnej 
i po przynajmniej 14 dniach zostanie podjęta uchwała większością 3/5 
ustawowego składu rady. Jeżeli jednak w referendum więcej niż połowa 
ważnych głosów zostanie oddana przeciw wnioskowi, wówczas nastąpi 
przedterminowe zakończenie kadencji samej rady, która z tym wnioskiem 
wystąpiła.  

W przypadku negatywnego wyniku referendum w sprawie odwołania or-
ganu samorządowego, ponownego referendum w tej sprawie nie można prze-
prowadzić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów albo głoso-
wania poprzedniego i nie później niż na 6 miesięcy przed końcem kadencji.  

Ponadto obligatoryjny charakter ma referendum gminne w sprawie 
samoopodatkowania się mieszkańców gminy na cele publiczne. Jest to je-
dyna dopuszczalna forma podjęcia takiego rozstrzygnięcia. 

Referendum może być przeprowadzone także w innej sprawie doty-
czącej wspólnoty samorządowej, jednak „mieszczącej się w zakresie zadań  
i kompetencji organów danej jednostki” (art. 2 ust. 1 ustawy). Ponieważ nie 
wszystkie sprawy ważne dla gminy należą do kompetencji jej organu 
uchwałodawczego, pojawiły się problemy z rozstrzygnięciem sytuacji,  
w których wniosek złożony w ramach inicjatywy ludowej przekraczał te 
kompetencje, a rady odrzucały wnioski. Orzecznictwo NSA w tych spra-
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wach nie było zgodne. W podobnych sprawach w jednym wyroku uznano, 
że jeśli określona sprawa jest zastrzeżona do obligatoryjnych konsultacji  
z mieszkańcami gminy, to nie może być przedmiotem referendum, w dru-
gim – że referendum może być formą takiej konsultacji. Ostatecznie w wy-
roku tzw. interpretacyjnym z 26 lutego 2003 r. Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, że przepis art. 2 ust. 
1 ustawy o referendum lokalnym jest zgodny z konstytucją pod warunkiem 
rozumienia go w ten sposób, że nie wyłącza prawa członków wspólnoty 
samorządowej do wyrażania w referendum swego stanowiska w istotnych 
dla tej wspólnoty sprawach społecznych, gospodarczych lub kulturowych, 
nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz. Oznacza to, że 
Trybunał uznał, że przepis art. 170 konstytucji nie ogranicza praw człon-
ków wspólnoty samorządowej do decydowania w formie referendum tylko 
o tych jej sprawach, które ustawa zalicza do kompetencji jej organów, ale 
obejmuje nimi wszystkie sprawy wspólnoty. Dopuszczalne jest więc prze-
prowadzenie referendum np. w sprawie podziału jednostki samorządowej 
bądź budowy autostrady na jej terenie, mimo że rozstrzygnięcia w tych 
sprawach nie należą do organów samorządu terytorialnego. 
       W 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o referendum lokalnym, 
w której zmienionym art.. 2 znalazło się wyraźne rozstrzygnięcie, że w refe-
rendum lokalnym mieszkańcy wyrażają swoją wolę także w innych (niż 
objęte zadaniami kompetencjami tej jednostki) istotnych sprawach, doty-
czących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę 
wspólnotę. 

Jeżeli zatem rozstrzygnięcie sprawy wykracza poza możliwości prawne 
organów samorządu, to ich związanie wynikiem referendum może polegać 
na obowiązku dołożenia starań celem wykonania woli mieszkańców. Nie 
można bowiem uważać za rozstrzygnięcie sprzeczne z prawem np. zobo-
wiązania organów gminy do działania na rzecz zmiany dowolnego aktu 
normatywnego, jeśli oczywiście działanie to ma się odbywać przy poszano-
waniu obowiązującego systemu prawnego. 

 Podkreślenia wymaga fakt, że właśnie w przypadku jednego z rodza-
jów referendum lokalnego wprowadzono obowiązek podania do wiadomo-
ści głosujących uzasadnienia wniosku o przeprowadzenie referendum. 
Obowiązek ten dotyczy inicjatora referendum w sprawie odwołania organu 
samorządu terytorialnego. 
Wynik referendum uznaje się za wiążący, jeśli weźmie w nim udział przy-
najmniej 30% uprawnionych (w sprawie odwołania organu pochodzącego z 
wyborów bezpośrednich - 3/5 liczby osób biorących udział w jego wybo-
rze) a za określonym rozwiązaniem wypowie się większość bezwzględna 
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(w referendum gminnym w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców 
gminy na cele publiczne – 2/3) głosujących. 
       Instytucja referendum gminnego od czasu wprowadzenia samorządu 
terytorialnego była stosunkowo często wykorzystywana w praktyce, i to 
głównie w wyniku inicjatywy ludowej w pierwszej połowie lat 90. Jego 
przedmiotem – w przytłaczającej większości przypadków – było odwołanie 
rady gminy, które nie dochodziło zresztą do skutku z uwagi na zbyt niską 
frekwencję uprawnionych. Sytuacja ta nie uległa istotnej zmianie do dzisiaj.        
Stosunkowo liczne – do czasu wydania tzw. ustawy śmieciowej i general-
nego przejęcia w 2013 r. obowiązku usuwania odpadów komunalnych 
przez gminy - także przypadki referendów w sprawie samoopodatkowania 
się mieszkańców gminy na opłacenie wywozu tych odpadów.  
Referendum powiatowe przeprowadzono w 2012 r. w powiecie kwidzyń-
skim w sprawie utrzymania kontroli samorządu nad szpitalem powiato-
wym; ze względu na frekwencję wynoszącą niespełna 12% referendum nie 
było ważne. 
       Referendum wojewódzkie przeprowadzono w 2007 r. w sprawie prze-
biegu obwodnicy drogowej Augustowa; również ze względu na niską fre-
kwencję (21,56%) referendum nie było ważne. 
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PRAWO WYBORCZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
W art. 96 ust. 2 konstytucji RP stwierdza się: „Wybory do Sejmu są po-

wszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w gło-
sowaniu tajnym”. W przepisie tym wymienia się pięć podstawowych zasad 
demokratycznego prawa wyborczego, określanych czasem jako „zasady 
przymiotnikowe”.  

Zasada powszechności nie oznacza, że prawa wyborcze przysługują 
wszystkim osobom stale zamieszkującym w danym państwie, ani nawet 
wszystkim jego obywatelom. Takich rozwiązań nie przyjmuje zresztą chyba 
żadne współczesne prawo wyborcze. W każdym państwie istnieją pewne 
wyłączenia, zapobiegające korzystaniu z tych praw przynajmniej przez 
osoby, które nie są zdolne do ich wykorzystywania w sposób świadomy. 
Dotyczy to nie tylko młodzieży poniżej pewnego wieku, ale także osób peł-
noletnich o niewystarczającej sprawności umysłowej, które nie są w stanie 
podejmować świadomych decyzji wyborczych.  

Powszechność prawa wyborczego należy zatem rozumieć nie jako 
brak wyłączeń w ogóle, ale jako rezygnację ze stosowania cenzusów, czyli 
takich ograniczeń prawnych, które nie dopuszczają do udziału w wyborach 
pewnych kategorii osób ze względów politycznych. Klasycznym przykła-
dem jest tzw. cenzus majątkowy, stosowany w przeszłości w wielu pań-
stwach, a polegający na wyeliminowaniu z procesu wyborczego osób o 
niskim statusie materialnym, wyrażającym się niepłaceniem podatków w 
pewnej minimalnej wysokości. Ponieważ z natury rzeczy bogaci i biedni 
mają odmienne interesy polityczne, pozbawienie jednej z tych kategorii 
osób możliwości uczestniczenia w wyborach z pewnością wpływało na ich 
polityczny wynik. Wprawdzie bezpośredniego cenzusu majątkowego nie 
stosuje się już od dawna, jednak większość innych cenzusów (choćby cen-
zus wykształcenia) z reguły też wiąże się ze statusem materialnym. Znane 
były też cenzusy o innej podstawie, w szczególności cenzus płci, który w 

Rozdział VI 
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Europie całkowicie zniknął dopiero stosunkowo niedawno. Istnienie pew-
nej bariery wiekowej nie zawsze natomiast oznacza cenzus wieku. Istnieje 
on tylko wtedy, gdy granica wieku wyborczego rażąco odbiega od wieku, z 
którego osiągnięciem nabywa się pełną zdolność do czynności prawnych. 
W Polsce obecnie próg wieku uprawniającego do korzystania z czynnego 
prawa wyborczego (prawa wybierania) we wszystkich wyborach wynosi 18 
lat, dla prawa biernego (kandydowania) w wyborach do Sejmu 21 lat, a w 
wyborach do Senatu 30 lat. Praw wyborczych pozbawione są osoby ubez-
własnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym, a także prawo-
mocnym wyrokiem pozbawione praw publicznych w formie środka karne-
go orzeczonego w związku z popełnionym przestępstwem, bądź – również 
prawomocnie – pozbawione praw wyborczych przez Trybunał Stanu  
w związku z odpowiedzialnością za delikt konstytucyjny. W 2009 r. bierne-
go prawa wyborczego pozbawione zostały – w drodze zmiany Konstytucji 
(tzw. lex Lepper) – osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.  

 
Zasada równości znana jest przede wszystkim w jej rozumieniu for-

malnym. W tym znaczeniu równość odnosi się do samego aktu głosowania 
i oznacza, że każdemu wyborcy przysługuje jeden głos (ewentualnie równa 
ich liczba). Tak rozumiana równość jest wprawdzie niezbędnym warun-
kiem zapewnienia rzeczywistej równości pozycji każdego wyborcy w pro-
cesie wyborczym, jednak sama wcale jej nie zapewnia. Wszystko zależy 
bowiem od tego, jak podzielone są mandaty do obsadzenia w skali całego 
państwa pomiędzy okręgi wyborcze. Jeżeli na jeden okręg wyborczy liczący 
100 000 wyborców przypadną 3 mandaty, a na inny okręg o tej samej liczbie 
wyborców przypadnie 5 mandatów do obsadzenia, to mimo iż każdy wy-
borca będzie mógł oddać taką samą liczbę głosów, w rzeczywistości głos 
wyborcy z drugiego okręgu będzie znacznie silniejszy. Taka technikę de-
formowania politycznego wyniku wyborów często stosowano, uprzywile-
jowując okręgi wykazujące preferencje polityczne korzystne z punktu wi-
dzenia tych, którzy o tym decydowali (najczęściej były to okręgi wiejskie,  
o zachowawczych tendencjach politycznych). Tego rodzaju dyskryminacjom 
zapobiega zagwarantowanie zasady równości, także w jej aspekcie mate-
rialnym. W tym rozumieniu równość polega na tym, że głos każdego wy-
borcy w całym kraju ma taką samą „siłę”, to znaczy w jednakowym stopniu 
wpływa na powierzenie mandatu. Sposobem jej zapewnienia jest podział 
mandatów pomiędzy poszczególne okręgi wyborcze proporcjonalnie do 
liczby ich mieszkańców (w zasadzie powinna to być liczba wyborców, jed-
nak z przyczyn technicznych jest to zbyt trudne).  
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Gwarancją zasady równości materialnej jest stosowanie tzw. normy 
przedstawicielstwa, określającej ilu mieszkańców (wyborców) powinno 
przypadać w każdym okręgu na jeden mandat do obsadzenia. Norma 
przedstawicielstwa może być stała, określona w konstytucji bądź ustawie – 
tak było w Polsce w latach 1952-1960, kiedy to w przepisie konstytucji usta-
lono, że jeden mandat przypada na 60 000 mieszkańców. Rozwiązanie to 
jest jednak kłopotliwe w praktyce, ponieważ liczba członków organu 
przedstawicielskiego jest wówczas zmienna, zwłaszcza w sytuacji wyraź-
nych zmian w skali przyrostu demograficznego. Znacznie lepszym rozwią-
zaniem jest stosowanie normy przedstawicielstwa obliczanej dla każdych 
wyborów oddzielnie, przy czym punktem wyjścia jest stała liczba manda-
tów do obsadzenia w okręgach wyborczych24. Ogólną liczbę mieszkańców 
(bądź wyborców) dzieli się wówczas przez ilość mandatów obsadzanych  
w okręgach, a iloraz stanowi normę przedstawicielstwa. Na jej podstawie ob.- 
licza się, ile mandatów należy przydzielić poszczególnym wielomandato-
wym okręgom wyborczym, aby w każdym okręgu na jeden mandat do ob-
sadzenia przypadała liczba mieszkańców (wyborców) odpowiadająca nor-
mie przedstawicielstwa. W przypadku okręgów jednomandatowych skory-
gowanie ewentualnych dysproporcji związanych ze zmianami demogra-
ficznymi może nastąpić tylko poprzez zmianę granic okręgów: ich zmniej-
szenie bądź zwiększenie. Nie stanowią naruszenia zasady równości mate-
rialnej drobne różnice pomiędzy okręgami, gdyż liczby mieszkańców na 
ogół nie da się podzielić bez reszty, ponadto tworząc okręgi trzeba też brać 
pod uwagę istnienie przestrzennych więzi pomiędzy wyborcami. Ważne 
jest natomiast to, czy różnice w liczbie wyborców przypadających w róż-
nych okręgach na jeden mandat do obsadzenia nie wykraczają poza roz-
miary uzasadnione względami „technicznymi” i w szczególności nie po-
wodują istotnych dysproporcji, które mogą wpływać na polityczny wynik 
wyborów, preferując określone listy wyborcze. 

W Polsce w wyborach do Sejmu stosuje się wielomandatowe okręgi 
wyborcze ( o liczbie mandatów nie mniejszej niż 7), których granice nie 
mogą być ustalane dowolnie, muszą się pokrywać z administracyjnymi 
granicami województwa bądź – w przypadku utworzenia dwóch lub więcej 
okręgów na obszarze województwa – z granicami powiatów. Liczbę man-
datów do Sejmu przypadających na poszczególne okręgi ustala Sejm na 
wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, przy zastosowaniu normy przed-
stawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez 
________________ 

24 Nie musi to być ogólna ilość mandatów obsadzanych w danych wyborach parlamen-
tarnych, ponieważ część mandatów może być obsadzana z tzw. list krajowych, czyli poza 
okręgami wyborczymi, na podstawie liczby głosów uzyskanych przez poszczególne listy 
wyborcze w całym kraju. 
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460, czyli ustawową liczbę mandatów do Sejmu. Ułamki liczby mandatów 
równe lub większe od 1/2, jakie wynikną z dzielenia, zaokrągla się w górę 
do liczby całkowitej; jeżeli w wyniku tego liczba posłów miałaby się okazać 
wyższa od 460, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wy-
borczych, w których norma przedstawicielstwa obliczona dla okręgu wy-
borczego jest najmniejsza. W wypadku, gdyby liczba posłów miała być 
mniejsza od 460, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wybor-
czym, w których norma przedstawicielstwa obliczona dla okręgu wy-
borczego jest największa.  

W wyborach do Senatu równość materialna nie jest konstytucyjnie gwa-
rantowana i do czasu reformy podziału administracyjno-terytorialnego 
kraju w ogóle nie była realizowana (z każdego województwa wybierano po 
2 senatorów, z katowickiego i stołecznego – po trzech) a później, do czasu 
wprowadzenia kodeksu wyborczego, tylko częściowo (od 2 do 4 mandatów 
w województwie, co nie dawało możliwości pełnego odzwierciedlenia róż-
nic w ich sytuacji demograficznej). Obecne rozwiązania ustawowe zdają się 
wskazywać na zamiar realizacji tej zasady, jednak w praktyce występują 
znaczne różnice w wielkości okręgów, wynikające z zasad ich tworzenia.  
Okręgi wyborcze w wyborach do Senatu obejmują część województwa a ich 
wielkość określa się na podstawie normy przedstawicielstwa, ustalanej jako  
iloraz dzielenia ogólnej liczby mieszkańców kraju przez ilość mandatów do 
Senatu (100). Liczba mieszkańców  okręgu nie może być mniejsza niż poło-
wa i równa lub większa dwukrotności tej normy; przekroczenie tego zakre-
su wymaga odpowiednich zmian granic okręgu. Dodatkową komplikację 
powoduje konieczność zachowania dwóch innych wymogów: granice okrę-
gów wyborczych do Senatu nie mogą naruszać granic okręgów ustalonych 
dla Sejmu a na obszar województwa przydziela się łącznie liczbę mandatów 
senatorskich określoną na podstawie ilorazu liczby mieszkańców woje-
wództwa i normy przedstawicielstwa. Ilość mandatów  nie może być mniej-
sza niż liczba całkowita uzyskana w tym ilorazie i większa niż ta liczba po-
większona o 1. Jest to zatem procedura skomplikowana i wcale nie gwaran-
tująca równości materialnej: w wyborach 2011 r. w największym okręgu na 
jeden  mandat przypadało powyżej 600 tys. mieszkańców a w okręgu naj-
mniejszym nieco ponad 216 tys. mieszkańców; różnice rzędu 100 tys. i wię-
cej mieszkańców w poszczególnych okręgach stanowiły swoisty standard. 

 Zasada bezpośredniości polega przede wszystkim na tym, że głos  
w wyborach oddaje się bezpośrednio na kandydata do objęcia mandatu. Gwa-
rancją tego jest głosowanie imienne, czyli oddawanie głosu na nazwisko 
konkretnego kandydata. Przeciwieństwem wyborów bezpośrednich są po-
średnie, polegające na tym, że w wyborach powszechnych powołuje się 
elektorów, a dopiero oni w kolejnym głosowaniu powierzają mandat oso-
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bie, która będzie go sprawować. Jest to dziś rzadko praktykowany sposób 
przeprowadzania wyborów. Najbardziej znanym przykładem wyborów 
tego rodzaju są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W istocie 
rzeczy mają one taki charakter tylko formalnie, ponieważ w rzeczywistości 
w obecnych amerykańskich realiach politycznych, głosowanie na elektorów 
jest faktycznie głosowaniem na określonego kandydata. Odmianą wyborów 
pośrednich są wybory wielostopniowe, w których bezpośrednio wybiera się 
organy stopnia podstawowego, ich członkowie w ramach większej jednost-
ki podziału terytorialnego wybierają organy tej jednostki – i tak kolejno, aż 
do organu naczelnego (Chińska Republika Ludowa).  
Niekiedy jako przejaw i element zasady bezpośredniości uznaje się także 
pewną technikę głosowania, polegającą na osobistym oddaniu głosu przez 
wyborcę, bez pośrednictwa innych osób i instytucji (np. poczty). co jednak 
nie miało oparcia w idei tej zasady. W kodeksie wyborczym z 2011 r. do-
puszczono w pewnym zakresie techniki oddawania głosu niewymagające 
osobistego stawiennictwa w lokalu wyborczym: korespondencyjne i przez 
pełnomocnika. Korespondencyjnie mogą oddać głos osoby niepełnospraw-
ne w kraju oraz osoby przebywające za granicą, po uprzednim zgłoszeniu 
takiego zamiaru właściwemu  wójtowi lub konsulowi. Wyborca otrzymuje 
wówczas tzw. pakiet wyborczy, zawierający m.in. listę do głosowania – i po  
jej wypełnieniu odsyła ją pocztą. Przez pełnomocnika głosować mogą jedy-
nie wyborcy niepełnosprawni oraz po ukończeniu 75 roku życia, na pod-
stawie aktu pełnomocnictwa dla innej osoby zamieszkałej w tej gminie, 
sporządzonego przed wójtem lub upoważnionym urzędnikiem gminy. 
Obydwa te rozwiązania są obarczone pewnym ryzykiem, że oddany w ten 
sposób głos może być przedmiotem pewnych manipulacji. Z uwagi na ich 
ilość ewentualne nadużycia nie będą miały jednak istotnego wpływu na 
rozstrzygnięcia wyborcze, natomiast wyborcom znajdującym się szczegól-
nej sytuacji faktycznej stwarza się w ten sposób możliwość realnego skorzy-
stania z przysługującego im prawa. 

Zasada tajności zgodnie z brzmieniem przepisu konstytucyjnego  
i z ukształtowaną tradycją odnosi się tylko do aktu głosowania. Polega ona 
na prawie każdego wyborcy do nieujawniania treści jego głosu, czyli unie-
możliwienia innym osobom zapoznania się – w każdym razie bez woli gło-
sującego – z preferencjami politycznymi wyrażonymi przez niego w głoso-
waniu. Sposób ujęcia tej zasady w kolejnych ustawach wyborczych wskazu-
je na zamiar ustawodawcy traktowania tajności głosowania nie jako prawa, 
ale jako obowiązku wyborcy („po otrzymaniu karty do głosowania wyborca 
udaje się do miejsca w lokalu wyborczym zapewniającego tajność głosowa-
nia. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny w taki sposób, aby stro-
na zadrukowana była niewidoczna”). Może to być uzasadnione tym, że jeśli 
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zachowanie głosu do swej wiadomości jest tylko prawem wyborcy, to moż-
liwe jest również manifestacyjne głosowanie grup wyborców, a to wytwa-
rza już pewien nacisk psychologiczny na pozostałych wyborców, ogranicza-
jąc ich możliwości korzystania z prawa tajnego głosowania.  

Do tradycyjnych tzw. przymiotnikowych zasad prawa wyborczego 
należą także zasady określające sposób przyznawania mandatów 
poszczególnym listom wyborczym bądź kandydatom. Można tu przyjąć 
zasadę większościową albo zasadę proporcjonalności. Warto jednak 
zauważyć, że coraz częściej systemy te są łączone, w efekcie czego część 
mandatów jest obsadzana w systemie większościowym a część w systemie 
proporcjonalnym – umożliwia to swoiste „łączenie ognia z wodą” poprzez 
osłabienie negatywnych skutków każdego z tych modeli i jednoczesne 
skorzystanie w pewnym stopniu z jego zalet. 

 
Zasada większościowa jest typowa i jedynie możliwa dla systemów 

wyborczych opartych na jednomandatowych okręgach wyborczych, choć 
może funkcjonować także w okręgach dwumandatowych i większych. Po-
lega ona na tym, że mandat otrzymuje ten kandydat, który uzyskał więk-
szość głosów (w przypadku okręgów dwumandatowych lub większych – 
wszystkie mandaty otrzymuje lista, na którą została oddana większość gło-
sów). Zasada ta może być oparta na kryterium większości względnej bądź 
bezwzględnej. W pierwszym przypadku mandat otrzymuje kandydat, któ-
ry uzyskał więcej głosów niż inni, w drugim – otrzymanie mandatu jest 
uzależnione od uzyskania więcej niż połowy głosów. Przyjęcie każdego  
z tych rozwiązań ma swoje doniosłe skutki. Jeżeli do uzyskania mandatu 
wystarcza większość zwykła, wybory zawsze kończą się rozstrzygnięciem  
i nie zachodzi potrzeba przeprowadzania drogich wyborów ponownych. 
Grozi to jednak powstaniem – wcale nie teoretycznej – sytuacji, w której 
partia uzyskująca większość głosów w całym kraju uzyskuje mniejszość 
mandatów; decyduje bowiem nie ilość uzyskanych głosów, ale liczba okrę-
gów, w których kandydat partii zwyciężył, zdobywając choćby kilka pro-
cent głosów. Niebezpieczeństwa takiej deformacji nie ma przy stosowaniu 
kryterium większości bezwzględnej, rozwiązanie to ma jednak inne wady. 
Należą do nich przede wszystkim częste braki rozstrzygnięć, gdyż zwłasz-
cza w warunkach wielości list lub kandydatów uzyskanie ponad połowy 
głosów jest bardzo trudne i tym samym czasem dość rzadkie. W takim 
przypadku konieczne jest przeprowadzenie wyborów ponownych, czyli 
tzw. „drugiej tury”. Aby nie dopuścić do dalszego przewlekania procedury 
wyborczej, na tym etapie rezygnuje się z wymogu uzyskania większości 
bezwzględnej (do uzyskania mandatu wystarcza większość zwykła), lub do 
udziału dopuszcza się tylko dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
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szą liczbę głosów. Możliwe jest też równoczesne zastosowanie obydwu tych 
instytucji (np. w wyborach prezydenckich w Polsce).  

Istnienie zasady większościowej sprzyja zawsze kształtowaniu się 
systemu dwupartyjnego, ponieważ na ogół wyłaniają się dość szybko dwie 
partie najsilniejsze i w tej sytuacji wyborca, który nie chce „zmarnować” 
swego głosu, musi oddać go na jedną z nich, choćby identyfikował się  
z programem innej partii, ale mniejszej i nie mającej realnych szans na 
zdobycie większości w okręgu. W ten sposób skład parlamentu 
wyłonionego przy zastosowaniu tej zasady jest z reguły wyraźnie 
podzielony na dwa ugrupowania: rządzące i opozycyjne. Prowadzi to do 
zjawiska „głosów straconych” i wykluczenia części wyborców z możliwości 
efektywnego wpływania na wynik wyborów, ogranicza tez z reguły realne 
możliwości uzyskania reprezentacji parlamentarnej przez mniejszości. 
Sytuacja ta w naturalny sposób sprzyja mniejszemu zainteresowaniu 
udziałem w wyborach i spadkowi frekwencji wyborczej. Z drugiej strony 
ułatwia to jasne określenie odpowiedzialności ugrupowań za prowadzoną 
politykę, zapobiega odgrywaniu roli niewspółmiernej do faktycznych 
wpływów przez małe partie, posiadające tylko kilka mandatów, ale 
niezbędnych do stworzenia większościowej koalicji, a wreszcie jest to 
procedura prostsza, więc bardziej zrozumiała i mniej kosztowna.  

Zasada większościowa ma zastosowanie w wyborach do Senatu. Nie 
jest to jednak typowy przykład działania tej zasady, ponieważ mandaty nie 
są przyznawane listom wyborczym, ale bezpośrednio kandydatom. O uzy-
skaniu mandatu decyduje zatem liczba głosów uzyskana w wyborach przez 
każdego z kandydatów – mandaty otrzymują ci, którzy uzyskali więcej gło-
sów niż inni. Gdyby kilku kandydatów uzyskało jednakową ilość głosów, 
wtedy w razie potrzeby o obsadzeniu mandatu decyduje ilość obwodów,  
w których ci kandydaci uzyskali lepsze rezultaty, a jeżeli i na tej podstawie 
nie dałoby się ustalić kolejności, rozstrzyga losowanie. 
Inne są polityczne skutki stosowania zasady proporcjonalności. Może ona 
być stosowana tylko wtedy, gdy równocześnie spełnione są dwa warunki: 
1) okręgi wyborcze są wielomandatowe; 2) w wyborach uczestniczą konku-
rujące z sobą listy wyborcze. Idea proporcjonalnego podziału mandatów 
wiąże się z dążeniem do zapewnienia politycznej reprezentatywności par-
lamentu: mandaty powinni uzyskiwać nie tylko zwolennicy orientacji więk-
szościowych w okręgach wyborczych, ale także przedstawiciele liczących 
się mniejszości. W ten sposób zainteresowanie wyborami powinno być 
większe, lepsza powinna też być reprezentacja różnych interesów grupo-
wych  a co za tym idzie, większe poczucie konsensualnego sposobu rządze-
nia państwem.. Treścią zasady proporcjonalności jest dokonywanie podzia-
łu mandatów przypadających na okręg wyborczy pomiędzy listy wyborcze 
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uczestniczące w wyborach proporcjonalnie do stopnia uzyskanego przez 
nie poparcia wyborców. Co do zasady zatem, ilość mandatów uzyskana 
przez listę wyborczą powinna pozostawać w takim stosunku do ogólnej 
ilości mandatów przypadających na dany okręg, w jakim ilość głosów 
otrzymanych przez tę listę pozostaje do ogólnej ilości głosów oddanych  
w tym okręgu. W praktyce dokładne zachowanie tych proporcji nie jest moż-
liwe, dlatego stosuje się różne arytmetyczne systemy podziału mandatów,  
z których żaden nie jest doskonały i każdy z nich zapewnia podział propor-
cjonalny w pewnym przybliżeniu, nie wykluczając wystąpienia niekiedy 
dość istotnych dysproporcji. Niezależnie od tego, współcześnie często celo-
wo nie dopuszcza się do udziału w podziale mandatów list, które mają po-
parcie marginalne, kilkuprocentowe. Służy temu wprowadzanie tzw. klau-
zuli zaporowej, wyznaczającej próg poparcia wyborczego (wyrażony  
w procentach), którego przekroczenie upoważnia do ubiegania się o man-
dat. Celem tego rozwiązania jest zapobieżenie nadmiernemu rozczłonko-
waniu politycznemu parlamentu, które może doprowadzić do sparaliżo-
wania jego prac, co jest główną wadą nieograniczonej proporcjonalności.  

Systemów proporcjonalnego podziału mandatów jest bardzo wiele.  
W Polsce najbardziej znane są systemy d’Hondta (stosowany obecnie) i St. 
Lague.  

Obydwa te systemy są oparte na systemie ilorazu wyborczego. Polega 
on na tym, że ogólną liczbę głosów uzyskanych przez poszczególne listy 
wyborcze dzieli się przez kolejne liczby. W przypadku systemu d’Hondta 
są to kolejne liczby naturalne (1, 2, 3 itd.), w przypadku systemu St. Lague – 
kolejne liczby nieparzyste. Znana jest też tzw. zmodyfikowana wersja St. 
Lague, w której pierwszy dzielnik stanowi liczba 1,4. W tej wersji system 
ten był stosowany w Polsce w wyborach samorządowych na podstawie 
ordynacji wyborczej z 1990 r. i w podziale mandatów z list ogólnopolskich 
do Sejmu na podstawie ordynacji wyborczej z 1991 r. oraz pierwotnej wersji 
ordynacji wyborczej z 2001 r. w podziale mandatów poselskich w okręgach. 
Uzyskane w ten sposób ilorazy szereguje się według wielkości (poczynając 
od najwyższego) i przypisuje im kolejno mandaty przypadające na dany 
okręg. W ten sposób każda lista uzyskuje liczbę mandatów odpowiadającą 
ilości przypadających na nią kolejnych najwyższych ilorazów uzyskanych 
w wyniku opisanego dzielenia. 

Przykład dla systemu d’Hondta: 
Na okręg przypada 9 mandatów, w wyborach uczestniczą trzy listy 

wyborcze: A, B i C. Uzyskują one następujące ilości głosów: A – 60 000,  
B – 90 000, C – 120 000. W wyniku kolejnych dzieleń powstają następujące 
ilorazy:   
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A B C 
60 000 90 000 120 000   
30 000 45 000 60 000 
20 000 30 000 40 000 
15 000 22 500 30 000 
12 000 18 000 24 000 

Ponieważ mandatów do rozdzielenia jest 9, należy ustalić, ile ilorazów 
mieszczących się w pierwszej dziewiątce (czyli do 30 000) przypada na po-
szczególne listy. Lista A ma dwa takie ilorazy, lista B – trzy, lista C – cztery; 
taki jest wobec tego podział mandatów przypadających na ten okręg wy-
borczy.  
W podanym przykładzie rezultat wyborów wyrażający się ilością uzyska-
nych mandatów jest dokładnie proporcjonalny do liczby głosów uzyska-
nych przez poszczególne listy. Wystarczy jednak zmienić liczbę mandatów 
w okręgu (np. na 10) i wyniki będą już odbiegać od tego ideału. Poszcze-
gólne systemy proporcjonalnego podziału mandatów uważane są za bar-
dziej lub mniej sprzyjające dokładnemu odzwierciedleniu w składzie par-
lamentu preferencji różnych grup wyborców. System d’Hondta jest uważa-
ny za preferujący ugrupowania silniejsze, system St. Lague – słabsze. Za 
najbardziej neutralny uważa się system Hare-Niemeyera, w którym liczbę 
głosów oddanych na każdą listę dzieli się przez ogólną liczbę ważnie odda-
nych głosów listy, a iloraz mnoży się przez liczbę mandatów przypadają-
cych na dany okręg. Mandaty nieobsadzone otrzymują te listy, którym w 
wyniku tych działań pozostała największa reszta głosów „niezagospodaro-
wanych”.  
W Polsce obecnie stosuje się okręgi wyborcze liczące przynajmniej 7 manda-
tów. Jeżeli w wyniku obliczania ilorazów okaże się, że więcej niż jedna lista 
uzyskała iloraz równy ostatniemu z uczestniczących w podziale mandatów 
(czyli jeden mandat przypada na więcej niż jeden równych ilorazów) a 
mandatów do rozdzielenia jest mniej niż tych ilorazów, wówczas o przy-
znaniu mandatu decyduje ogólna liczba głosów uzyskanych przez daną 
listę. Gdyby i ta liczba była równa, wówczas mandat otrzyma ta lista, która 
uzyskała większość głosów w większej liczbie obwodów wyborczych.  

Udział w dzieleniu mandatów biorą jednak tylko te listy, które pokona-
ją tzw. klauzulęą zaporową, wynoszącą 5% głosów w skali kraju, a jeśli lista 
została zgłoszona przez koalicyjny komitet wyborczy (zawiązany przez 
partie tworzące koalicję wyborczą) – 8%. Gdyby żadna lista nie przekroczy-
ła tych progów, ulegają one odpowiedniemu obniżeniu do 3 i 5%. Klauzuli 
zaporowej nie stosuje się jedynie w stosunku do komitetów zawiązanych 
przez mniejszości narodowe. 

Podział mandatów w ramach list następuje według ilości głosów odda-
nych na poszczególnych kandydatów; przy równej liczbie głosów decyduje 
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liczba obwodów głosowania, w których kandydat uzyskał większą liczbę 
głosów, a jeśli i to kryterium nie umożliwia rozstrzygnięcia, przeprowadza 
się losowanie.  

Poza opisanymi wyżej „przymiotnikowymi” zasadami prawa wy-
borczego do fundamentalnych jego elementów należy tryb zgłaszania kan-
dydatów (list wyborczych), przeprowadzania głosowania oraz obsadzania 
mandatów opróżnionych w toku kadencji.  

Indywidualni kandydaci lub listy wyborcze mogą być zgłaszane przez 
organizacje lub tzw. wolne grupy wyborcze (porozumienia obywateli za-
wiązane tylko w tym celu). W niektórych państwach dopuszczalna jest tyl-
ko jedna z tych form, przy czym w przypadku organizacji są to zazwyczaj 
jedynie partie polityczne. 

W Polsce na podstawie art. 100 konstytucji kandydatów w wyborach 
parlamentarnych mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. Tak też 
przyjęto w ustawie, aczkolwiek przyznanie tego prawa także innym pod-
miotom nie stanowiłoby naruszenia konstytucji, gdyż przepis ten wprowa-
dza gwarancje dla wskazanych podmiotów a nie zakaz dla innych, w nim 
niewymienionych. Do wykonania tego prawa oraz prowadzenia kampanii 
na rzecz kandydatów powołuje się tzw. komitety wyborcze. Komitetem 
takim może być organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowa-
nia albo 15 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze; po zebraniu 
1000 podpisów popierających zawiadamia się Państwową Komisję Wybor-
czą. Za zobowiązania komitetu ponosi odpowiedzialność majątkową partia, 
która go utworzyła bądź osoby fizyczne będące jego członkami. 

Lista okręgowa do Sejmu obejmuje kandydatów w liczbie od 100 do 
200% ogólnej liczby mandatów w danym okręgu; do Senatu – najwyżej tylu 
kandydatów, ile mandatów przypada na okręg wyborczy. Lista do Sejmu 
wymaga poparcia przez co najmniej 5000 wyborców z danego okręgu, ale 
jeśli listy okręgowe zgłoszono w co najmniej połowie okręgów wyborczych, 
następne nie wymagają już tego poparcia. W przypadku Senatu konieczne 
jest poparcie udzielone przez 2000 wyborców (do 2011 r. – 3000).  

W kodeksie wyborczym po raz pierwszy wprowadzono tzw. kwoty 
wyborcze dla płci na listach do Sejmu: na każdej liście musi znajdować się 
przynajmniej po 35% kobiet i mężczyzn, pod rygorem odmowy rejestracji 
listy. Rozwiązanie to wydaje się dyskusyjne w zestawieniu z analizą kon-
stytucyjnej zasady równości oraz wolności działania partii politycznych. 

Przebieg kampanii wyborczej oraz związane z nim wydatki są przed-
miotem ścisłej reglamentacji ustawowej, zawartej w kodeksie wyborczym.. 
Wszystkie materiały propagandowe muszą zawierać oznaczenie od kogo 
pochodzą; ich umieszczenie wymaga zgody właściciela rzeczy, na której 
mają być eksponowane; po zakończeniu wyborów muszą być przez komite-
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ty wyborcze usunięte; prowadzenie kampanii na terenie instytucji publicz-
nych i zakładów pracy podlega wielu ograniczeniom, a w niektórych przy-
padkach jest w ogóle niedopuszczalne. Wydatki mogą być pokrywane tylko 
z Funduszu Wyborczego tworzonego przez poszczególne partie z własnych 
wpłat, darowizn, zapisów i spadków, a w przypadku komitetu utworzone-
go przez osoby fizyczne – z wpłat osób fizycznych oraz kredytów. Jeżeli w 
terminie 3 miesięcy od dnia wyborów komitet nie złoży sprawozdania fi-
nansowego Państwowej Komisji Wyborczej, traci prawo do przysługują-
cych mu dotacji i subwencji z budżetu państwa, a jeśli sprawozdanie to 
zostałoby ostatecznie odrzucone (po wyczerpaniu przewidzianej drogi 
prawnej), dotacja i subwencja mogą zostać zmniejszone aż o 3/4.  

Głosowanie przeprowadza się w obwodach wyborczych liczących od 
500 do 3000 wyborców na listy kandydatów wspólne dla okręgu wyborcze-
go. Wyborca głosuje poprzez postawienie na karcie znaku „x” tylko przy 
jednym nazwisku kandydata z jednej, wybranej przez siebie listy wybor-
czej. W ten sposób głos ten jest oddany jednocześnie na listę wyborczą  
i najbardziej preferowanego kandydata na niej umieszczonego. Jeżeli znak 
ten jest umieszczony w taki sposób, że nie można jednoznacznie ustalić, do 
którego kandydata się on odnosi, głos traktuje się jako oddany na tego spo-
śród nich, którego nazwisko jest na liście umieszczone najwyżej. Jeżeli zda-
rzy się, że któryś z kandydatów został wycofany z listy, a wyborca postawi 
znak przy jego nazwisku, głos jest ważny jako oddany na listę, bez wskaza-
nia kandydata. Głos jest nieważny, jeśli znak „x” postawiono na liście, któ-
rej rejestracja została unieważniona, a także, gdy postawiono go na dwóch 
różnych listach okręgowych albo nie postawiono wcale. Żadnych skutków 
nie wywołują dopiski na karcie, które traktuje się jako nie istniejące – z wy-
jątkiem znaków w miejscu przeznaczonym na postawienie znaku „x”. Krat-
ka ta może pozostać wolna względnie zawierać znak „x”; wypełnienie jej 
jakimkolwiek innym znakiem powoduje nieważność głosu. Nieważne są 
także karty inne niż urzędowo ustalone lub pozbawione pieczęci komisji 
wyborczej. Kart całkowicie przedartych w ogóle nie bierze się pod uwagę 
przy obliczaniu wyników głosowania.  

W przypadku, gdyby w wyborach do Senatu zgłoszono tylko jednego 
kandydata (zdarza się tak w wyborach uzupełniających), wprowadza się na 
kartę dwie kratki do zakreślenia: na „tak” i na „nie”.  Wcześniej – przy bra-
ku tego wariantu – każdy głos był albo głosem oddanym na tego kandyda-
ta, albo nieważnym. 

Prace komisji obwodowej mogą być obserwowane przez tzw. mężów 
zaufania poszczególnych komitetów wyborczych, bez prawa filmowania 
lub fotografowania, z prawem wnoszenia uwag do protokołu.  W kodeksie 
wyborczym wprowadzono także ustawowe podstawy dla działalności ob-
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serwatorów wyborów z ramienia organizacji międzynarodowych, posiada-
jących w zasadzie status podobny do mężów zaufania, ale bez prawa wno-
szenia zastrzeżeń do protokołu.   
Głosowanie odbywa się w jednym dniu, wolnym od pracy. Wprawdzie w 
kodeksie wyborczym przyjęto możliwość zarządzania głosowania dwu-
dniowego, ale Trybunał Konstytucyjny (przy zdaniach odrębnych) uznał to 
rozwiązanie za niezgodne z  konstytucją. Trybunał oparł się w swoim kon-
trowersyjnym orzeczeniu na literalnym brzmieniu przepisu art. 98 ust. 2, 
abstrahując od ratio legis tego przepisu. 

 
Mandat powstaje z chwilą dokonania wyboru, którego stwierdzeniem 

jest odpowiednie zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wy-
borczą. Na pierwszym posiedzeniu organu przedstawicielskiego wybrani 
kandydaci składają ślubowanie, nie oznacza ono jednak powstania manda-
tu, a jest tylko uroczystą formą jego objęcia. Odmowa złożenia ślubowania 
nie oznacza bowiem nieuzyskania mandatu, ale jest traktowana jako forma 
zrzeczenia się funkcji przedstawicielskiej. Wygaśnięcie mandatu posła i 
senatora następuje także wskutek:  

– utraty prawa wybieralności na podstawie prawomocnego wyroku 
sądowego,  

– prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu o czasowym pozbawie-
niu praw wyborczych, 

– zrzeczenia się, 
– śmierci, 
– zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji niepołączalnych 

z mandatem, chyba, że w terminie 14 dni deputowany zrezygnuje  
z tego stanowiska lub funkcji, 

– wyboru podczas kadencji na stanowisko lub funkcję niepołączalne  
z mandatem,  

– sprawowania albo powołania na radnego lub członka organu wyko-
nawczego w samorządzie terytorialnym, 

– złożenia niezgodnego z prawdą tzw. oświadczenia lustracyjnego – je-
żeli wyrok w tej sprawie nie podlega kasacji (upłynął termin do wnie-
sienia bądź kasacja została rozstrzygnięta na niekorzyść wnoszącego). 

Wygaśnięcie mandatu stwierdza marszałek izby w formie postanowienia. 
Opróżnienie mandatu podczas kadencji powoduje konieczność uzu-

pełnienia składu izby. W przypadku Sejmu następuje ono poprzez powo-
łanie do objęcia mandatu następnego kandydata z tej listy, z której wybrany 
był poseł, którego mandat wygasł. Kryterium decydującym jest liczba gło-
sów otrzymanych w wyborach, a w przypadku równej liczby głosów 
dwóch kandydatów – kolejność umieszczenia nazwiska na liście wyborczej. 
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Kandydat może się jednak zrzec pierwszeństwa do objęcia mandatu na rzecz 
kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejną największą liczbę głosów. 
Powołanie do objęcia mandatu poselskiego następuje w drodze postanowie-
nia Marszałka Sejmu. Skład Senatu uzupełnia się w drodze wyborów uzu-
pełniających, których jednak nie przeprowadza się, jeżeli do dnia zarządzenia 
nowych wyborów do Sejmu pozostało mniej niż sześć miesięcy. 
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WŁADZA USTAWODAWCZA 
 
 
 

1. ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ 
 

Władza ustawodawcza jest skupiona w parlamencie, który współcześnie 
składa się z jednej bądź dwóch izb25. W większości państw działają parla-
menty jednoizbowe, dwuizbowość może być skutkiem federalnej bądź zre-
gionalizowanej struktury terytorialnej państwa (gdzie służy reprezentowa-
niu interesów jego części składowych), bądź  wynikać z tradycji ustrojowej. 
W Polsce przyjęto dualistyczną konstrukcję władzy ustawodawczej: jej or-
ganami są Sejm i Senat.  Rozwiązanie takie wprowadzono   z przyczyn po 
części wynikających z tradycji a po części z okoliczności politycznych, 
związanych z początkiem tzw. transformacji ustrojowej w 1989 r. Zakłada-
no mianowicie, że druga izba (Senat) pochodząca z wolnych wyborów bę-
dzie w większości reprezentowała ówczesną opozycję i stanie się skuteczną 
przeciwwagą dla Sejmu, w którym tylko 1/3 miejsc miała być obsadzana 
poprzez w pełni wolne wybory. Zadanie to stało się jednak bezprzedmio-
towe po wyborach parlamentarnych i zmianie konfiguracji politycznej w 
samym Sejmie.  W tej sytuacji Senat, wybierany bez zachowania zasady 
równości, w trybie charakterystycznym dla państw federalnych (jako repre-
zentacja ówczesnych „małych” województw), z systemowego punktu wi-
dzenia utracił rację bytu. Raz utworzony, organ ten pozostał jednak jako 
trwała instytucja ustrojowa, mimo wielu zapowiedzi jego likwidacji bądź 
radykalnego przekształcenia, zgłaszanych przez różne ugrupowania; za-
powiedzi te jednak nigdy nie przybrały kształtu realnych działań, także po 
dojściu tych ugrupowań do władzy. Nastąpiły istotne zmiany w trybie jego 
powoływania, poprzez wprowadzenie w drodze ustawy zasady równości – 
aczkolwiek w dość przybliżonym zakresie – oraz jednomandatowych okrę-
gów wyborczych (zagadnienia te szerzej omówiono w rozdziale VI). 

Dwuizbowość parlamentu w państwie unitarnym, jak większość insty-
tucji, ma swoich zwolenników i przeciwników. Za tym rozwiązaniem 

________________ 

25 znane są jednak także rozwiązania wieloizbowe, jak np. oryginalna konstrukcja 
parlamentu dawnej Jugosławii (do 1992 r.), liczącego sześć izb. 

Rozdział VII 
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przemawiają takie argumenty, jak wzmocnienie podziału władzy, możli-
wość wyeliminowania błędów w ustawach poprzez bardziej wszechstronną 
debatę, czy wreszcie także tradycja. Przeciwko istnieniu drugiej izby może 
przemawiać możliwość osłabienia władzy ustawodawczej (ewentualne 
konflikty) a także wydłużenie procesu decyzyjnego przy równoczesnej 
możliwości osiągnięcia tych samych lub lepszych efektów poprzez szersze 
stosowanie środowiskowych konsultacji społecznych i niewielką rozbudo-
wę profesjonalnej jednostki wyspecjalizowanej w technice legislacyjnej. 

W praktyce ustrojowej można spotkać różne modele dwuizbowości. 
Najczęstsze klasyfikacje opierają się na kryteriach relacji między izbami i 
zadań „drugiej” izby. Ze  względu na wzajemną pozycję izb wyróżnia się 
dwuizbowość zrównoważoną, w której każda izba ma jednakowe kompe-
tencje a różnice stanowisk są przedmiotem negocjacji - np. w Szwajcarii, 
Włoszech, Brazylii i – znacznie częściej - dwuizbowość niezrównoważoną, 
w której jedna z izb ma przewagę. Warto zauważyć, że z reguły jest to izba 
zwyczajowo zwana „niższą”, pochodząca z powszechnych wyborów (ina-
czej w USA, gdzie w istocie to pozycja Senatu jest silniejsza).  Ze względu 
na zadania „drugiej” izby, w państwach unitarnych dominuje model tzw. 
„izby refleksji”, która uczestniczy w procesie legislacyjnym z pozycji „roz-
wagi” i może proponować niewiążące poprawki do ustaw. Izba ta nie zaw-
sze pochodzi z wyborów, jej członkowie mogą pochodzić w całości (jak Izba 
Lordów) bądź w części (jak np. w Chile) z urodzenia lub nominacji. 

Przyjęty w Polsce model parlamentu można określić jako model dwu-
izbowości niezrównoważonej, w której głównym organem władzy ustawo-
dawczej jest Sejm, gdyż to on ma decydujący wpływ na treść ustawy. Więk-
szość postępowania ustawodawczego odbywa się w Sejmie i jego organach, 
Senat uczestniczy w procesie ustawodawczym tylko poprzez możliwość 
inicjowania postępowania  lub proponowania zmian w treści ustawy, które 
Sejm musi rozpatrzyć, ale może odrzucić. Szczególna pozycja Sejmu (mówi 
się o tzw. preponderancji Sejmu) wynika jednak nie tylko z jego roli prawo-
dawczej. Tylko on wykonuje niezwykle istotną funkcję kontrolną w stosun-
ku do władzy wykonawczej a przynajmniej tylko on jest wyposażony w 
odpowiednie do tego środki prawne. W praktyce działania Senatu można 
dopatrzyć się wprawdzie także pewnych elementów kontroli (np. możliwość 
żądania przez komisje Senatu obecności przedstawicieli władzy wykonaw-
czej na posiedzeniach komisji i przedstawiania informacji – art. 60 ust. 2 Re-
gulaminu Senatu), jednak mają one znaczenie marginalne. Znacznie silniejsze 
kompetencje ma Senat w zakresie funkcji ustrojodawczej – gdyż jego aproba-
ta zmian konstytucyjnych jest warunkiem ich wejścia w życie – oraz powo-
ływania niektórych organów państwowych, gdyż jego zgoda jest niezbędna 
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do obsadzenia niektórych stanowisk państwowych (np. prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich). Dotyczy to jednak tylko nie-
których stanowisk obsadzanych przez parlament i w istocie rzeczy jest to 
uprawnienie o charakterze negatywnym, umożliwiające tylko zablokowanie 
określonej kandydatury. Jedynie w nielicznych przypadkach Senat samo-
dzielnie powołuje członków innych organów państwowych (np. w Radzie 
Polityki Pieniężnej). 

Przyjęty w Polsce model parlamentu można określić jako model dwu-
izbowości zróżnicowanej, w której kompetencje każdej z izb są odmienne i 
nierównoważne.  Często też potocznie określa się Senat mianem „izby re-
fleksji” albo „zadumy”, wskazując na jego oczekiwaną rolę w procesie 
ustawodawczym. 

Wspólnie obradujące Sejm i Senat stanowią Zgromadzenie Narodowe. 
Nie jest ono określone w konstytucji jako organ, choć ma cechy organu 
(wyodrębnienie organizacyjne i własne kompetencje). Zgromadzenie nie 
posiada kompetencji prawodawczych, jego zakres właściwości obejmuje 
pewne aspekty  sprawowania urzędu przez Prezydenta. Może ono w 
szczególności uznać trwałą niezdolność Prezydenta do sprawowania urzę-
du ze względu na stan zdrowia, a także postawić go w stan oskarżenia 
przed Trybunałem Stanu. Prezydent może także wygłaszać orędzia do 
Zgromadzenia. 

 
 
 

2. STATUS PRAWNY DEPUTOWANEGO 
 

2.1.  KONSTRUKCJA MANDATU PRZEDSTAWICIELSKIEGO 
 Mandat przedstawicielski jest jednym z kluczowych pojęć demokra-

cji pośredniej (przedstawicielskiej). Określenie „mandat” pochodzi z języka 
łacińskiego (mandatum - zlecenie) i znane jest różnym gałęziom prawa. W 
prawie konstytucyjnym oznacza on upoważnienie konkretnej osoby, udzie-
lone przez wyborców w trybie określonym w ustawie, do reprezentowania 
ich zbiorowych interesów poprzez działalność związaną z członkostwem 
organu przedstawicielskiego. Upoważnienie to nie sprowadza się jednak 
tylko do nadania wybranej osobie (mandatariuszowi, deputowanemu) 
praw; wiąże się ono także z przyjęciem przez nią konkretnych obowiązków.     

W zależności od ukształtowania przede wszystkim obowiązków depu-
towanego wyróżnia się dwie klasyczne, przeciwstawne sobie koncepcje 
mandatu: mandat imperatywny (nakazczy) oraz mandat wolny.  Podsta-
wowym założeniem mandatu imperatywnego, znanego m.in. z okresu de-
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mokracji szlacheckiej, jest ścisła podległość deputowanych nakazom (in-
strukcjom) wyborców i ich odpowiedzialność przed wyborcami aż do moż-
liwości cofnięcia mandatu. Rozwiązanie takie prowadziło do prymatu inte-
resów cząstkowych nad ogólnymi i  traktowania państwa jako federacji 
okręgów. W okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako reakcja na śre-
dniowieczny partykularyzm i  jako wyraz dążenia do umacniania  jednoli-
tości  państwa powstał tzw. mandat wolny. Podstawą tej konstrukcji było 
całkowite zerwanie jakichkolwiek prawnych zależności pomiędzy deputo-
wanymi a wyborcami (w szczególności wprowadzenie zakazu wiązania 
instrukcjami i odwoływania posła) i przyjęcie, że deputowany reprezentuje 
nie określoną grupę wyborców, ale cały naród.  Konsekwencją tego modelu 
była fasadowość całej zasady reprezentacji politycznej, ponieważ w ówcze-
snych warunkach deputowani mogli działać według własnego swobodnego 
uznania, bez żadnych ograniczeń. Pojawiały się również pośrednie koncep-
cje mandatu, jak np. tzw. mandat limitowany, proponowany przez Talley-
randa, czy mandat tzw. związany (odpowiedzialny, ograniczony)  przyj-
mowany m. in. w okresie PRL.  Wprowadzały one pewne uzależnienie de-
putowanych od wyborców, ale jednocześnie przyznawały im duży zakres 
swobody w zajmowaniu stanowiska. Zasadniczym mankamentem rozwią-
zań przyjmowanych w okresie PRL nie była jednak ich wadliwość prawna, 
lecz warunki polityczne (system partii hegemonicznej), które nie stwarzały 
możliwości ich prawidłowego funkcjonowania. 

  W ustawie konstytucyjnej z 17 października 1992 r. przywrócono 
przedwojenną konstrukcję przedstawicielstwa politycznego, deklarowaną 
również we współczesnych konstytucjach państw demokratycznych. W art. 
6 powołanej ustawy stwierdzono, że "poseł jest reprezentantem całego Na-
rodu, nie jest związany instrukcjami wyborców i nie może być odwołany" i 
- zgodnie z art. 25 – zastosowano te same zasady wobec senatorów. Przepis 
ten był  powtórzeniem  XIX - wiecznego pierwowzoru konstytucyjnej kon-
strukcji  mandatu  wolnego.  W podobny, choć nie identyczny sposób, kon-
strukcja mandatu została określona w obecnie obowiązującej konstytucji z 2 
kwietnia 1997 r. poprzez stwierdzenie, że „Posłowie są przedstawicielami 
Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców” (art. 104 ust. 1).. 

 W rzeczywistości prawnego uzależnienia posłów od instrukcji wy-
borców nie było w Polsce od czasów demokracji szlacheckiej. Również od-
woływalność posłów była polskiej praktyce ustrojowej nieznana, mimo, iż 
do 1989 r. stanowiła ona formalnie element prawnej konstrukcji mandatu 
poselskiego. W rezultacie rozstrzygnięciem istotnym dla praktyki ustawo-
dawczej było tylko jednoznaczne stwierdzenie, że posłowie reprezentują 
całego suwerena - naród, a nie jego części składowe - wyborców określone-
go okręgu. Nie oznacza to jednak, że poseł w każdym swoim wystąpieniu 
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ma reprezentować   interes całego narodu, gdyż byłaby to fikcja prawna.  
Zakaz wiązania deputowanego "instrukcjami" nie powinien być rozumiany 
jako postawienie go "ponad" konkretnymi wyborcami i uniezależnienie od 
ich interesów i poglądów, lecz jako podkreślenie, iż nie jest on zobowiązany 
do czynienia wszystkiego, co przekażą mu wyborcy. Deputowany może i 
musi reprezentować interesy lokalne bądź grupowe, gdyż tylko w toku ich 
prezentacji i konfrontacji może kształtować się interes ogólny. Deputowany 
powinien więc mieć prawo do samodzielnego wartościowania użytych ar-
gumentów, dając pierwszeństwo interesowi ogólnonarodowemu, jednak 
jego ostateczne stanowisko powinno być oparte właśnie na wynikach tej 
analizy. 

Redakcja powołanego przepisu, siłą tradycji istniejąca w konstytucjach 
nie uwzględnia jednak zasadniczych zmian we współczesnej praktyce poli-
tycznej, od  dawna i powszechnie znanych. Są one związane przede 
wszystkim z powszechnością istnienia partii politycznych i ich znaczeniem 
w procesach reprezentacji. Warto zdawać sobie sprawę, że współczesny 
deputowany nie podlega wprawdzie instrukcjom wyborców, ale jest bardzo 
ściśle związany instrukcjami partyjnymi. Podczas większości głosowań 
deputowany nie kieruje się własnym przekonaniem, ale poleceniami kie-
rownictwa partii lub klubu parlamentarnego, wcale niekoniecznie poprze-
dzonymi dyskusją w klubie i przyjęciem wspólnego stanowiska. Nie mają 
one wprawdzie charakteru prawnie wiążącego, ale są niezwykle skuteczne 
(nieco inaczej przedstawia się sytuacja w USA, gdzie z uwagi na konstruk-
cję głównych partii politycznych deputowany silniej odczuwa zależność od 
wyborców i w przypadku konfliktu interesów partii i wyborców częściej 
daje priorytet oczekiwaniom wyborców). Funkcjonowanie tego mechani-
zmu zasadniczo wpływa na rzeczywisty kształt mandatu przedstawiciel-
skiego. 

 

2.2.  OBOWIĄZKI POSŁA I SENATORA 
 
Ponieważ deputowani są powoływani w drodze wyborów powszech-

nych jako polityczni przedstawiciele suwerena, możliwe jest - jak już 
stwierdzono - nałożenie na nich pewnych obowiązków wobec wyborców. Z 
drugiej strony swoją funkcję reprezentowania suwerena deputowani wy-
konują głównie poprzez udział w pracach kolegialnego organu przedstawi-
cielskiego, wobec czego zawsze obciążają ich obowiązki wynikające z 
członkostwa tego organu: aktywny udział w jego pracach i działalności 
organów wewnętrznych, do których zostali wybrani, w tym także udział w 
głosowaniach.  
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W ustawie z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
ustanowiono obowiązek posła i senatora  informowania  wyborców  „o 
swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani” (art. 1 ust. 
2). Nie jest on wprawdzie ujęty w formie kategorycznej („powinni”), jednak 
umieszczenie tej powinności w części ogólnej, a nie w kolejnych rozdziałach 
ustawy normujących szczegółowe prawa i obowiązki deputowanych, 
wskazuje na uznanie jej podstawowego, fundamentalnego znaczenia. Z 
drugiej jednak strony regulacja ustawowa jest dalece niepełna i nie zawiera 
żadnych gwarancji wykonywania tego obowiązku.  Nie określono też 
jednoznacznie sposobu, w jaki poseł i senator mają ten obowiązek 
wykonywać,  a wcale nie musi to być oczywiste. Trzeba jednak zauważyć, 
że w okresie, który minął od uchwalenia tej ustawy, nastąpiły jakościowe 
zmiany w dostępie wyborców do informacji o działaniach parlamentu i 
poszczególnych deputowanych. Korzystając z powszechnie dostępnych 
elektronicznych form pozyskiwania informacji, każdy zainteresowany 
wyborca może uzyskać bardzo szczegółowe dane o pracach każdej z izb i o 
aktywności wybranego posła czy senatora. W tej sytuacji przepis ten utracił 
swoje pierwotne znaczenie, przestał być niezbędnym warunkiem 
zapoznania wyborców z pracą organu i deputowanego. 

Deputowany ma też przyjmować „opinie, postulaty, wnioski” 
wyborców i ich organizacji i uwzględniać je przy wykonywaniu mandatu. 
Użyte tu określenie "przyjmowanie opinii" nie oznacza jednak obowiązku 
ich zasięgania, gdyż z redakcji przepisu wynika, że dotyczy on różnych 
form inicjatywy samych wyborców. Obowiązkiem posła jest jedynie 
przyjęcie opinii, jeśli sami wyborcy sformułują ją jako wyraz swoich 
poglądów w określonej kwestii, powinien jednak umożliwić wyborcom 
przedstawienie mu wniosków i opinii.  Temu celowi mogą służyć w 
szczególności przewidziane w ustawie formy działalności terenowej posłów 
takie jak  dyżury i udział w sesjach organów stanowiących samorządu 
terytorialnego a także – niewynikające już z regulacji prawnej, ale 
powszechnie stosowane – formy kontaktu elektronicznego. Deputowany 
nie musi natomiast przejawiać aktywności zmierzającej do pobudzenia 
inicjatywy wyborców.  

Jest oczywiste, że żaden wniosek wyborców, nawet pochodzący od 
zdecydowanej większości wyborców danego okręgu, nie wiąże prawnie 
deputowanego i nie zobowiązuje go do podjęcia jakichkolwiek działań. 
Deputowany powinien zajmować stanowisko samodzielnie, zgodnie z 
własną oceną rangi i hierarchii spraw. Może więc on w swoim działaniu 
kierować się zdaniem wyborców wyrażonym w opinii, może też uznać je za 
niesłuszne i pominąć, przy czym w takim przypadku nie ma on obowiązku 
uzasadniania swego stanowiska, ani nawet poinformowania o 
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nieuwzględnieniu opinii. Trudno jednak dopuścić do częstszego 
powtarzania się podobnych sytuacji, jeśli przedstawiciel ma być 
reprezentantem wyborców. W praktyce politycznej istotne znaczenie ma 
przy tym niewątpliwie liczbowy zakres udziału wyborców w takiej 
konsultacji oraz stopień poparcia dla określonego stanowiska. W każdym 
razie dla stworzenia Sejmowi albo Senatowi lub ich komisjom optymalnych 
warunków dla wyboru najlepszego rozwiązania, poseł albo senator 
powinien im przedstawić także te stanowiska i argumenty wyborców w 
danej sprawie, których nie podziela, ale które uzyskały również choćby 
mniejszościowe poparcie społeczne.  

Przyjęta obecnie w Polsce konstrukcja mandatu przedstawicielskiego od-
rzuca zatem ideę bezwzględnego wiązania deputowanego wolą wyborców, 
ale też zakłada istnienie pewnych powiązań prawnych przedstawiciela z  
wyborcami podczas kadencji. Jest więc poseł i senator zobowiązany do 
utrzymywania pewnych form więzi z wyborcami, przy czym formalnie nie 
jest w ogóle zobowiązany do aktywności w okręgu, z którego został wybra-
ny – może sobie wybrać dowolny okręg. Zawsze jednak poseł i senator  w 
swoich działaniach mają się kierować interesem ogólnym, a nie partykular-
nym.  

Założenie, że deputowani całkowicie oderwą się od interesów lokalnych, 
byłoby w praktyce oczywiście nierealne. Chodzi jednak o to, że poseł nie 
tylko może, ale powinien interesy te wartościować i oceniać z punktu  wi-
dzenia dobra narodu - suwerena jako całości. Wydaje się, że tak właśnie w 
obecnej sytuacji prawnej należy rozumieć funkcję deputowanego jako 
"przedstawiciela narodu".  W parlamencie powinna zatem mieć miejsce 
prezentacja i konfrontacja interesów i poglądów różnych grup wyborców, 
reprezentowanych przez deputowanych. Nie zmienia to faktu, że celowe 
byłoby z pewnością rozważenie także sposobu uwzględnienia w konstruk-
cji mandatu zjawiska dominacji partii politycznych w procesach reprezen-
tacji, a także faktycznej roli różnego rodzaju grup nacisku - przez określe-
nie, w jakim zakresie wpływ tych grup na posłów jest dopuszczalny, a w 
jakim jednoznacznie zakazany; obowiązująca ustawa „lobbingowa” nie 
spełnia tego zadania. 

 Organy administracji rządowej i samorządowej są zobowiązane do 
udzielania posłom i senatorom „wszechstronnej pomocy” w wykonywaniu 
ich obowiązków terenowych, w tym m. in. do udostępniania lokalu do od-
bycia dyżuru, jeżeli w danej miejscowości deputowany nie ma swego biura.  

Poza podstawowymi obowiązkami deputowanych, ściśle związanymi z 
wykonywaniem ich funkcji przedstawicielskiej, istnieją także obowiązki o 
charakterze gwarancji, zapobiegających nadużywaniu mandatu. Należą do 
nich konstytucyjny obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, 



 
 
 
 
 
 
 
Antoni Rost – Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, UAM Poznań 2013 

 123 

obowiązek ujawniania w Rejestrze Korzyści wymienionych w ustawie ko-
rzyści odniesionych przez deputowanych i ich małżonków podczas pełnie-
nia mandatu oraz grupa obowiązków o charakterze negatywnym, zobo-
wiązujących deputowanych do powstrzymania się od pewnych rodzajów 
aktywności zawodowej lub gospodarczej.  

Szczególnym rodzajem negatywnego obowiązku poselskiego jest - wy-
nikający z art. art. 103 konstytucji - zakaz pełnienia przez posła niektórych 
stanowisk w naczelnych organach państwowych (zasada incompatibilitas). 
Przepisy konstytucyjne wymieniają stanowiska prezesów NIK i NBP, 
Rzecznika Praw Obywatelskich i Praw Dziecka oraz ich zastępców, człon-
ków Rady Polityki Pieniężnej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, amba-
sadorów, pracowników administracji rządowej (z wyjątkiem członków rzą-
du i sekretarzy stanu w administracji rządowej), sędziów, prokuratorów, 
urzędników służby cywilnej, żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy służb 
ochrony państwa. Dopuszczalne jest dalsze rozszerzenie tych ograniczeń w 
drodze ustawowej.. 

 W czasie sprawowania mandatu ograniczona jest wolność prowa-
dzenia przez deputowanego działalności gospodarczej, zaangażowania 
kapitałowego i pełnienia funkcji w organach  zarządzających lub kontrol-
nych podmiotów gospodarczych oraz nabywania mienia. Prowadzenie 
takiej działalności związanej z osiąganiem korzyści z majątku państwowego 
lub samorządu terytorialnego lub nabywanie takiego majątku skutkuje od-
powiedzialnością przed Trybunałem Stanu, zagrożoną utratą mandatu de-
putowanego (art. 107). Zakaz ten nie obejmuje jednak najmu czy innych 
form korzystania z mienia komunalnego na typowych, powszechnie do-
stępnych warunkach . 

 Za naruszenie obowiązków posłowie ponoszą odpowiedzialność 
regulaminową, wyrażającą się w możliwości zwrócenia uwagi, udzielenia 
upomnienia, nagany a w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności a 
także utrudniania lub uniemożliwiania pracy Sejmu – także kary finansowe. 

 
 

 3. PRAWA DEPUTOWANEGO 
 
Każdemu posłowi i senatorowi przysługuje zespół praw związanych  

z mandatem, posiadających pewne szczególne cechy. 
Elementem pojęcia prawa obywatelskiego jest pozostawienie 

uprawnionemu podmiotowi decyzji o podjęciu albo rezygnacji z działania 
(zaniechania), które może zrealizować, opierając się na przewidującej to 
prawo normie prawnej. Prawa związane z mandatem mają natomiast 
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szczególny charakter. Deputowany nie jest wprawdzie organem, ale 
wynikające z mandatu prawa nie przysługują mu także jako obywatelowi. 
Są one ściśle związane z funkcją przedstawicielską i mogą być 
wykorzystywane tylko w związku ze sprawowaniem mandatu. Celem 
wyposażenia deputowanego w określony katalog praw jest stworzenie mu 
warunków do właściwej realizacji podstawowych obowiązków wobec 
suwerena. Prawa te nabierają w tej sytuacji charakteru społecznego, a 
korzystanie bądź niekorzystanie z nich przestaje być osobistą sprawą 
uprawnionego. Można bowiem przyjąć, że niekorzystanie przez 
deputowanego z praw przysługujących mu jako mandatariuszowi może 
ujemnie odbijać się na jakości wypełnianej przez niego funkcji 
reprezentowania.  

Nie wszystkie jednak prawa przysługujące mandatariuszom służą 
bezpośrednio merytorycznej realizacji mandatu. Nie mają takiego 
charakteru np. prawo do diet bądź do urlopu w miejscu pracy czy ochrona 
prawna. Kierując się tym kryterium, można wyodrębnić kilka 
podstawowych grup praw poselskich i senatorskich.  

Pierwszą i niewątpliwie najważniejszą z punktu widzenia roli deputo-
wanego grupą są prawa bezpośrednio służące realizacji mandatu. Należą 
do nich: 

 1) prawa do występowania z wnioskami dot. trybu prac organu przed-
stawicielskiego i inspirowania jego prac w określonym kierunku oraz 
wpływania na sposób rozstrzygania spraw będących przedmiotem obrad. 
Jest to oczywiste prawo, będące naturalną konsekwencją członkostwa orga-
nu kolegialnego. Ustawa wymienia prawo do:  

 – wyrażania stanowiska i zgłaszania wniosków w sprawach będących 
przedmiotem obrad,  

 – uczestniczenia w dyskusji nad sprawą rozpatrywaną przez Sejm lub 
jego komisję, 

 – bezpośredniego zwracania się do Prezydium Sejmu lub komisji sej-
mowej o rozpatrzenie wskazanej sprawy, 

 – uczestniczenia w składaniu wniosków, dla których prawo wymaga 
działania zespołowego posłów, jak prawo inicjatywy ustawodawczej , 
wniosek o votum nieufności, prawo żądania informacji bieżącej od 
członka rządu wstępny wniosek o postawienie w stan odpowiedzial-
ności konstytucyjnej i inne. 

– prawo uczestniczenia w sesjach sejmiku samorządowego i organów 
samorządu terytorialnego; prawo to wiąże się z możliwością zasięgania 
przez deputowanych opinii wyborców. Ponieważ rady są zespołami przed-
stawicieli wyborców, powinny one bezpośrednio wyrażać ich interesy i 
opinie, które członek naczelnego organu przedstawicielskiego powinien 
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brać pod uwagę. Należy przyjąć, że w każdym przypadku, kiedy jest to 
możliwe ze względu na porządek i przedmiot obrad, poseł bądź senator 
może zaproponować przedstawienie opinii rady w sprawie, która ma być 
przedmiotem obrad Sejmu lub Senatu. Nie istnieją jednak – i istnieć nie mo-
gą – gwarancje, że wniosek ten będzie mógł być spełniony;  

 2) prawo do składania interpelacji : 
Prawo to – przewidziane w art. 115 ust. 1 konstytucji – przysługuje tyl-

ko posłom. Pojęcie interpelacji pochodzi od słowa interpellatio (przerywam 
komuś, zadaję pytanie). W samym źródłosłowie tej instytucji mieści się już 
zatem jej związanie z jakąś formą niezadowolenia, żądania wyjaśnień. In-
terpelacja ukształtowała się powszechnie w systemach parlamentarnych 
właśnie jako instytucja służąca kontroli działania rządu przez indywidual-
nych deputowanych. Polega ona na zadaniu pytania, jednak w szczególny 
sposób i z określonej pozycji. Interpelacje składa się bowiem wtedy, gdy 
deputowany krytycznie ocenia określony fragment polityki rządu. Pytanie 
jest w związku z tym konstruowane w taki sposób, aby wskazać na nega-
tywną ocenę opisanego stanu rzeczy oraz uzyskać deklarację przedstawicie-
la odpowiedniego organu co do podjęcia odpowiednich działań korygują-
cych i ich terminu.  

 Odpowiednio do tego instytucja interpelacji jest ukształtowana w pol-
skim systemie prawnym. Zgodnie z art. 192 regulaminu Sejmu interpelacje 
składa się pisemnie w sprawach o zasadniczym charakterze, odnoszących 
się do problemów polityki państwa. Ocena znaczenia sprawy jest sprawą 
indywidualną posła i nie podlega ona jakiejkolwiek kontroli ze strony Sej-
mu bądź jego organów. Musi być jednak zachowana szczególna forma, po-
legająca na istnieniu dwóch elementów: krótkiego opisu stanu faktycznego 
oraz wynikającego z niego zapytania. Adresatem interpelacji mogą być 
członkowie rządu. W praktyce zdecydowanie największa liczba interpelacji 
jest kierowana do premiera. Organ, który otrzymał interpelację, jest zobo-
wiązany do udzielenia na nią odpowiedzi w terminie 21 dni na ręce Mar-
szałka, który odpis przekazuje interpelantowi i informuje Sejm o treści.  

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi albo uznania jej za niezadowa-
lającą interpelant może zwrócić się poprzez Marszałka z jednorazowym 
uzasadnionym żądaniem dodatkowych wyjaśnień. Na ich udzielenie w 
formie pisemnej interpelowany ma kolejnych 21 dni od daty otrzymania 
tego żądania. Formą zbliżoną do interpelacji, ale łagodniejszą, stosowaną w 
sprawach  o charakterze jednostkowym, jest zapytanie poselskie;  

3) prawo do występowania z wnioskami bezpośrednio do innych orga-
nów państwowych. Dotyczy to sytuacji, w której do załatwienia wniosku 
wyborców uznanego przez posła za zasadny właściwy jest inny organ,  
a stosowanie procedury parlamentarnej powodowałoby jedynie niepotrzebną 
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przewlekłość – w takim przypadku poseł może zwrócić się wprost do orga-
nu właściwego, a ten jest zobowiązany do poinformowania go w terminie 
14 dni o stanie sprawy; wiąże się z tym prawo posła i senatora do nie-
zwłocznego przyjęcia go przez kierownika urzędu lub instytucji; 

4) prawo uzyskiwania wszelkich informacji i materiałów oraz wglądu 
w działalność organów państwa i jednostek gospodarki uspołecznionej. 

Szczególną postacią tego prawa jest przewidziane w regulaminie Sejmu 
prawo do składania pytań w sprawach bieżących. W odróżnieniu od inter-
pelacji i zapytań celem „pytania w sprawach bieżących” jest uzyskanie 
przez posła informacji o określonym, aktualnym problemie polityki pań-
stwa. W porządku obrad każdego posiedzenia Sejmu przewiduje się taki 
punkt, obrad, w trakcie którego może być zadanych nie więcej niż 11 pytań 
a  o ich kolejności decyduje Prezydium Sejmu. W praktyce pytania są nie-
kiedy zadawane również w sposób wykazujący negatywny stosunek zapy-
tującego do przedmiotu sprawy i w ten sposób wykorzystywane jako swo-
ista, łagodniejsza forma interpelacji. Pytanie składa się w formie ustnej, in-
formując Marszałka pisemnie o jego tematyce i adresacie najpóźniej dnia 
poprzedzającego posiedzenie Sejmu , a odpowiedź na nie jest udzielana 
bezpośrednio, w zwięzłej postaci, nie przekraczającej  6 minut. Możliwe jest 
zgłoszenie krótkich pytań dodatkowych i udzielenie odpowiedzi uzupeł-
niającej, nieprzekraczającej 3 minut. Nie jest dopuszczalne przeprowadza-
nie dyskusji nad pytaniem i odpowiedzią na nie.  

Inną szczególną postacią tego prawa jest prawo posła do bezpłatnego 
otrzymywania dzienników urzędowych i innych oficjalnych wydawnictw 
ustalonych przez Prezydium Sejmu oraz wydawnictw i druków sejmowych. 

 
 Drugą grupę stanowią prawa służące stworzeniu niezbędnych mate-

rialnych warunków wykonywania mandatu. Należą do nich w szczegól-
ności: 

 1) prawo do uposażenia w wysokości wynagrodzenia podsekretarza 
stanu, jeśli deputowany nie otrzymuje dochodów ze stosunku pracy, dzia-
łalności gospodarczej lub emerytury (renty), 

 2) prawo do diet parlamentarnych,  
 3) prawo do bezpłatnych przejazdów środkami masowej komunikacji 

państwowej i miejskiej,  
 4) prawo do urlopu bezpłatnego na czas pełnienia mandatu, albo 
 5) zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas wykonywania obo-

wiązków deputowanego. 
Trzecia grupa praw tworzy ochronę prawną posłów i senatorów, któ-

rej celem jest niedopuszczenie do ewentualnych szykan związanych z wy-
konywaniem mandatu przedstawicielskiego. Ze względu na różny cel skła-
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dających się na nią regulacji prawnych można wyodrębnić instytucje służą-
ce ochronie przed represjami w postaci odpowiedzialności prawnej i insty-
tucje wprowadzające gwarancje o charakterze socjalnym. 

W zakresie ochrony przed odpowiedzialnością prawną należy wyróż-
nić trzy podstawowe instytucje: immunitet materialny, immunitet formalny 
oraz nietykalność poselską, uregulowane w art. 105 konstytucji. Instytucje 
te, zwłaszcza immunitety, są często traktowane – w imię populistycznie 
traktowanej idei równości –  jako podmiotowe prawa posłów, służące nie-
uzasadnionej ich bezkarności w przypadku np. wykroczeń drogowych. W 
rzeczywistości immunitety ukształtowały się jako instytucja ochrony par-
lamentu przed ingerencją zmierzającą do zakłócenia jego funkcjonowania i 
taki charakter mają również dzisiaj a praktyka potwierdza potrzebę takiej 
ochrony. Ewentualne wykorzystanie immunitetu w praktyce w celach nie-
zgodnych z ratio legis jego ustanowienia nie może stanowić powodu znie-
sienia całej instytucji, gdyż z takim uzasadnieniem można byłoby zapewne 
zlikwidować bez mała cały system prawny… 

Immunitet materialny, wprowadzony w Polsce dopiero w ustawie 
konstytucyjnej z 1992 r. polega na wyłączeniu egzekwowania odpowie-
dzialności deputowanego za czyny związane z realizacją mandatu. Oznacza 
to, że działania te nie są legalne, jedynie niekaralne. Poseł nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności innej niż przed samym Sejmem za wnio-
ski, wystąpienia i głosowania oraz inne działania wynikające z wykonywa-
nia mandatu ani w czasie trwania mandatu, ani po jego wygaśnięciu, chyba 
że narusza dobra osobiste innych osób – w takim przypadku Sejm może 
wyrazić zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności sądowej. Można 
przyjąć, że tak zakreślony immunitet obejmuje w tym zakresie wszystkie 
rodzaje odpowiedzialności.  

Immunitet formalny (procesowy), w odróżnieniu od immunitetu ma-
terialnego nie ma charakteru bezwzględnego i oznacza zakaz pociągnięcia 
posła do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu. Instytucja ta nie wy-
klucza więc prowadzenia postępowania przeciw osobie korzystającej z im-
munitetu, ustanawia jedynie szczególną przeszkodę proceduralną. Prze-
szkoda ta odnosi się także do odpowiedzialności karnej za związane z wy-
konywaniem mandatu naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.  Immuni-
tet obejmuje także odpowiedzialność za czyny popełnione przed uzyska-
niem mandatu, chyba, że postępowanie karne przeciw danej osobie zostało 
wszczęte już przed ogłoszeniem wyniku wyborów.  Właściwa izba może 
jednak  - na wniosek zainteresowanego posła lub senatora – zażądać zawie-
szenia tego postępowania na okres trwania mandatu. Uchylenie immunite-
tu nie ma charakteru generalnego i jest skuteczne tylko w odniesieniu do 
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konkretnej sprawy. Poseł może być natomiast pociągany do odpowiedzial-
ności innego rodzaju: cywilnej, dyscyplinarnej i zawodowej.  

Nietykalność poselska jest kwalifikowaną postacią nietykalności przy-
sługującej każdemu człowiekowi. Obejmuje ona zakaz aresztowania lub 
zatrzymania, z wyjątkiem sytuacji ujęcia deputowanego „na gorącym 
uczynku przestępstwa” i jeśli zatrzymanie jest niezbędne dla prawidłowego 
toku postępowania. Nawet jednak i w tym przypadku marszałek odpo-
wiedniej izby może zarządzić natychmiastowe zwolnienie posła lub senato-
ra. W ustawie precyzuje się, że zakaz zatrzymania obejmuje „wszelkie for-
my ograniczenia wolności osobistej" posła przez organy stosujące przymus. 
Wyjątki od tej zasady związane są jedynie z działaniem w stanie obrony 
koniecznej lub wyższej konieczności. Takie określenie nietykalności jest 
precyzyjne i spełnia zgłaszane w tej mierze postulaty nauki.  

Ochrona socjalna polega przede wszystkim na zakazie rozwiązania sto-
sunku pracy podczas kadencji i w ciągu następnych dwóch lat bez zgody 
Prezydium Sejmu lub Senatu. Ochrona ta nie dotyczy jednak – zgodnie  
z orzeczeniem Sądu Najwyższego – żołnierzy zawodowych. Ponadto posło-
wie zachowują wszelkie uprawnienia socjalne dla siebie i rodziny wynika-
jące z dotychczasowego stosunku pracy oraz nabywają prawo do pomocy 
socjalnej w uzasadnionych przypadkach po zakończeniu kadencji. 

 
 

3. ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA SEJMU 
 

3.1. KADENCJA I SYSTEM PERMANENCJI 
 
Sejm RP jest organem kadencyjnym, powoływanym na cztery lata  

w drodze wyborów powszechnych. Pod pojęciem kadencji rozumie się jednak 
nie okres, na jaki dany organ został powołany, tylko faktyczny czas trwania 
jego pełnomocnictw. We współczesnym świecie rozpiętość czasu kadencji 
jest dość duża, gdyż wynosi od 2 do 9 lat, jednak w większości państw do-
minuje okres 4-5 lat. Jest to swoisty złoty środek, gdyż krótka kadencja 
wymusza większą kontrolę suwerena nad  jego przedstawicielami i lepsze 
odzwierciedlenie poglądów wyborców a dłuższa powoduje większą stabil-
ność i wartość merytoryczną prac parlamentu oraz zmniejsza koszty jego 
funkcjonowania. Początek i koniec kadencji może być ujęty w formę sztyw-
nego terminu określonego w latach lub miesiącach, być wyznaczony usta-
wowo (USA), może być też określony opisowo. Istnieją także i takie rozwią-
zania prawne, w których ustala się jedynie maksymalną długość kadencji i 
jej zakończenie może nastąpić w dowolnym czasie przed upływem wyzna-
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czonego terminu. System taki stosuje się w odniesieniu do brytyjskiej Izby 
Gmin, której kadencja trwa nie dłużej niż 5 lat. O terminie nowych wybo-
rów decyduje formalnie król, faktycznie rząd, który może to uczynić w 
okresie uznanym przez siebie za politycznie najlepszy dla rządzącej więk-
szości.  

Kadencja może być skrócona w różnej formie, np. ustawą lub uchwałą 
parlamentu (Austria), samodzielną decyzją głowy państwa (Francja. Rosja), 
decyzją głowy państwa podjętą w porozumieniu z rządem (Niemcy) czy 
nawet samodzielną decyzją rządu (Francja w okresie IV Republiki). W nie-
których systemach określa się przyczyny dopuszczające skrócenie kadencji 
(z reguły niemożność powołania rządu bądź uchwalenia budżetu), niekiedy 
także okoliczności wyłączające taką możliwość (np. w Rosji wysunięcie 
oskarżeń wobec prezydenta). Przedłużenie kadencji jest natomiast rozwią-
zaniem wyjątkowym, rzadko spotykanym. 

Przepisy ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. pierwotnie 
przewidywały, że kadencja Sejmu rozpoczyna się w dniu wyboru, a kończy 
– w przypadku przedterminowego rozwiązania parlamentu – w dniu jego 
ogłoszenia. Konstrukcja ta ujawniła swoje zasadnicze wady, gdy w 1993 r. 
prezydent rozwiązał Sejm po udzieleniu przez niego wotum nieufności 
rządowi Hanny Suchockiej. Okazało się wówczas, że w przerwie między-
kadencyjnej, trwającej przez 3 miesiące, nie istniała możliwość wprowadze-
nia jakiejkolwiek zmiany ustawodawstwa. Stan taki był nie do utrzymania, 
gdyż w pewnych sytuacjach mógł prowadzić do paraliżu działalności pań-
stwa.  

W 1995 r. w drodze nowelizacji ustawy konstytucyjnej z 1992 r. inaczej 
określono skutki wcześniejszego rozwiązania Sejmu. Rozwiązany Sejm nie 
miał już tracić swoich pełnomocnictw i mógł działać nadal, aż do dnia ze-
brania się Sejmu nowo wybranego, jednak z zastrzeżeniem wyjątków, do 
których należało wprowadzanie zmian w ustawach konstytucyjnych, wy-
borczych i budżetowej, a także uchwalanie ustaw o zasadniczych skutkach 
finansowych dla państwa. Celem takiej regulacji było z jednej strony za-
pewnienie ciągłości działania władzy ustawodawczej, a z drugiej – zapobie-
żenie działaniu koniunkturalnemu, obliczonemu na doraźne zyski poli-
tyczne. W konstytucji z 1997 r. przyjęto założenie co do zasady podobne. 
Pojęcie „rozwiązania Sejmu” zastąpiono pojęciem „skrócenie kadencji”, 
dzięki czemu zlikwidowano pewną nielogiczność terminologiczną (formal-
nie rozwiązany Sejm działał nadal). Równocześnie jednak zniesiono ograni-
czenia w jego działalności w okresie między skróceniem kadencji a jej za-
kończeniem, czego uzasadnienie nie wydaje się oczywiste. 

Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić na podstawie uchwały samego 
Sejmu albo zarządzenia prezydenta. W każdym przypadku pociąga ono za 
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sobą równoczesne skrócenie kadencji Senatu. Sejm może skrócić swoja ka-
dencję w każdym czasie i z dowolnych powodów, uznanych przez siebie za 
dostatecznie ważne. Konieczne jest jedynie spełnienie szczególnych wymo-
gów formalnych, polegających na podjęciu uchwały w tej sprawie większo-
ścią kwalifikowaną 2/3, obliczaną od ustawowej liczby posłów (460). Skró-
cenie kadencji Sejmu przez prezydenta może nastąpić wyłącznie w sytua-
cjach ściśle określonych. Prezydent może skrócić kadencję Sejmu w okresie 
14 dni od bezskutecznego upływu czteromiesięcznego terminu przeznaczo-
nego na uchwalenie budżetu, liczonego od dnia otrzymania przez Sejm 
projektu ustawy budżetowej do dnia przekazania jej prezydentowi do pod-
pisu (art. 225). Obligatoryjne skrócenie kadencji Sejmu przez Prezydenta 
następuje w przypadku niezdolności Sejmu do udzielenia nowemu rządowi 
wotum zaufania mimo wykorzystania wszystkich proceduralnych możli-
wości (art. 155 ust. 2). Oznacza to, że Sejm okazał się trwale niezdolny do 
sformowania rządu i w tej sytuacji przeprowadzenie nowych wyborów jest 
jedynym sposobem rozwiązania kryzysu. Wydanie przez prezydenta za-
rządzenia o skróceniu kadencji musi być zawsze poprzedzone zasięgnię-
ciem opinii marszałków Sejmu i Senatu. Opinia ta nie ma charakteru wiążą-
cego.  

W konstytucji przewidziano także przedłużenie kadencji. Nie wymaga 
ono żadnych szczególnych aktów prawnych, gdyż jest automatycznym 
skutkiem ogłoszenia któregokolwiek stanu nadzwyczajnego. Kadencja (nie 
tylko parlamentu, ale wszystkich organów pochodzących z wyborów po-
wszechnych)  zostaje wtedy z mocy prawa przedłużona do 90 dnia po za-
kończeniu stanu wojennego, wyjątkowego albo klęski żywiołowej. 

Sejm pracuje obecnie w trybie permanencji, który polega na tym, że 
może zbierać się w każdym czasie na obradach plenarnych. Termin posie-
dzenia zależny jest wyłącznie od woli samego Sejmu lub jego wewnętrz-
nych kierowniczych organów. Przeciwieństwem tego trybu jest system se-
syjny, który tradycyjnie przyjmowano we wcześniejszych rozwiązaniach 
prawnych. Jego cechą jest to, że praca plenarna może odbywać się tylko  
w określonym czasie, zwanym sesją. Na sesję parlament jest zwoływany przez 
organ zewnętrzny, który czyni to albo według własnego uznania, albo wy-
konuje dyspozycje norm prawnych wyznaczające pewne minima rozpo-
czynania i trwania sesji. W Polsce organem zwołującym Sejm na sesje był 
prezydent, a w okresie PRL – Rada Państwa. Przepisy konstytucji obligowa-
ły ten organ do zwołania sesji przynajmniej dwa razy w roku w oznaczo-
nych terminach. W trakcie trwania sesji parlament jest samodzielny  
w wyznaczaniu terminów swoich posiedzeń, współcześnie z reguły może 
też sam decydować o zakończeniu (zamknięciu) sesji.  
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3.2. ORGANY SEJMU 
 

  Sejm od 1961 r. liczy 460 posłów (liczba ta była rezultatem stosowa-
nia od 1952 r. stałej normy przedstawicielstwa w okresie szybkiego rozwoju 
demograficznego kraju), Jak każdy liczny organ kolegialny, musi posiadać 
swoją strukturę, która jest podstawowym warunkiem jego sprawnego dzia-
łania. Opiera się ona na istnieniu systemu wewnętrznych organów, spełnia-
jących różne funkcje. Tylko najbardziej podstawowe jej elementy określono 
w konstytucji,  szczegółowe zagadnienia określone są w Regulaminie 
uchwalanym przez Sejm, który zgodnie z zasadą autonomii parlamentu 
sam decyduje o swojej organizacji i funkcjonowaniu. 

Struktura Sejmu opiera się na istnieniu systemu wewnętrznych orga-
nów, spełniających różne funkcje. W konstytucji wskazano jako organy 
Sejmu tylko Marszałka Sejmu i komisje, a w regulaminie Sejmu wśród or-
ganów wewnętrznych wymienia się także Prezydium Sejmu i Konwent 
Seniorów. Ponadto Sejm wybiera 20 sekretarzy, których jednak nie zalicza 
się do organów Sejmu. Jest to uzasadnione tym, że sekretarze w rzeczywi-
stości nie posiadają żadnych własnych kompetencji26, wykonują jedynie 
funkcje pomocnicze wobec Marszałka prowadzącego obrady Sejmu (pro-
wadzą listę mówców i protokoły posiedzeń, obliczają głosy w przypadkach, 
gdy głosowanie nie odbywa się z wykorzystaniem urządzenia do liczenia 
głosów). 

Marszałek Sejmu posiada kompetencje określone w samej konstytucji 
oraz w przepisach regulaminu sejmowego. Można wśród nich wyodrębnić 
kilka grup. Pierwsza z nich jest konsekwencją faktu, że Marszałek jest 
przewodniczącym organu kolegialnego. Z tego tytułu przewodniczy on 
obradom plenarnym i wykonuje szczegółowe kompetencje, określone bez-
pośrednio w konstytucji oraz w regulaminie Sejmu. Jako przewodniczący 
obrad decyduje m. in. o poddaniu pod głosowanie poprawki do ustawy, 
która nie była wcześniej zgłoszona komisji, a ponadto udziela głosu, zarzą-
dza głosowanie, wnioskuje o przeprowadzenie głosowania imiennego, 
ogłasza wyniki głosowania. Marszałek przewodniczy również obradom 
głównych organów wewnętrznych Sejmu: Prezydium (którym także kieru-
je) i Konwentu Seniorów, a ponadto „stoi na straży praw i godności Sejmu”, 
a przede wszystkim powagi i porządku podczas posiedzeń plenarnych oraz 
reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych (m.in. wyraża obligatoryjną 
________________ 

26 Niezbędnymi cechami każdego organu jest jego wyodrębnienie organizacyjne (wyrażające się 
w szczególności w indywidualnej nazwie) oraz posiadanie własnych kompetencji. 
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opinię w przedmiocie skrócenia kadencji Sejmu, przyjmuje interpelacje po-
słów i dezyderaty komisji oraz odpowiedzi na nie). Jak już wcześniej 
wspomniano, pozycja Marszałka została zasadniczo wzmocniona podczas 
nowelizacji regulaminu sejmowego po wyborach w 1997 r. Marszałek 
otrzymał wówczas w szczególności prawo jednoosobowego i w istocie rze-
czy arbitralnego ustalania porządku obrad izby i od tej pory stał się on or-
ganem kierowniczym Sejmu w miejsce jego Prezydium. Zmianę tę uzasad-
niano koniecznością dostosowania Regulaminu do przepisów nowej kon-
stytucji, jednak argument ten – zdaniem także Trybunału Konstytucyjnego - 
nie był uzasadniony.  Można wprawdzie wskazać, że także w państwach o 
ugruntowanych tradycjach demokratycznych przyjmowana jest silna pozy-
cja przewodniczącego parlamentu, wyrażająca się nawet w jego nieodwo-
ływalności (np. w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, gdzie całe prezydium 
korzysta z tej gwarancji). Ratio legis tego rozwiązania jest jednak dążenie do 
uniezależnienia przewodniczącego (Niemcy) lub kierującego obradami (W. 
Brytania) od politycznych interesów większości parlamentarnej i umożli-
wienie mu zachowania bezstronności w kierowaniu pracami izby. Organy 
te nie mają jednak tak daleko idących kompetencji w zakresie wpływania na 
przedmiot  prac izby.   

Drugim rodzajem kompetencji Marszałka jest przewodniczenie Zgro-
madzeniu Narodowemu. Trzecia grupa ma charakter administracyjno-
personalny i związana jest z istnieniem aparatu urzędniczego obsługujące-
go Sejm i z zarządzaniem obszarem należącym do Sejmu. W tym zakresie 
Marszałek powołuje i odwołuje osoby pełniące kierownicze stanowiska w 
Kancelarii Sejmu oraz wydaje zarządzenia porządkowe.  

Prezydium Sejmu jest wewnętrznym organem Sejmu, złożonym  
z Marszałka i wicemarszałków, których liczbę Sejm ustala odrębną uchwa-
łą. Zwyczajowo w skład Prezydium wchodzą przedstawiciele głównych 
ugrupowań poselskich przy utrzymaniu przewagi liczebnej ugrupowań 
pozostających w koalicji rządzącej. Zgodnie z regulaminem Sejmu Prezy-
dium ustala plan prac Sejmu i tzw. tygodnie posiedzeń, dokonuje wykładni 
regulaminu sejmowego, a ponadto wyraża opinię w sprawach przedłożo-
nych mu przez Marszałka, organizuje współpracę komisji.  

Konwent Seniorów jest określony w regulaminie jako „organ zapew-
niający współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnością  
i tokiem prac Sejmu”. W skład Konwentu wchodzą wszyscy członkowie 
Prezydium Sejmu oraz przewodniczący klubów poselskich i przedstawicie-
le porozumień kół poselskich, a także przedstawiciele kół, które w dniu 
rozpoczęcia kadencji reprezentowały odrębną listę wyborczą. Zasadniczym 
powodem powołania Konwentu i racją jego bytu jest uzgadnianie pomię-
dzy głównymi organizacjami posłów spraw dotyczących porządku i trybu 
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obrad Sejmu. Wspólne obrady Prezydium i posłów reprezentujących 
wszystkie główne ugrupowania parlamentarne umożliwiają zaprezento-
wanie ich poglądów i uzgodnienie stanowisk w węższym gronie oraz 
przedstawienie ich Marszałkowi, do którego należy decyzja w tym zakresie. 
Na forum Konwentu dokonuje się tez uzgodnień dotyczących podziału 
miejsc w poszczególnych organach sejmowych pomiędzy różne ugrupowa-
nia poselskie. Konwent wyraża swoją opinię tylko w sprawach prawnie dla 
niego zastrzeżonych albo też przekazanych z inicjatywy Marszałka bądź 
Prezydium. 

Komisje sejmowe są organami Sejmu wyspecjalizowanymi w określo-
nych dziedzinach jego działalności. Z analizy przepisu art. 17 regulaminu 
Sejmu wynika, że komisje spełniają dwie podstawowe funkcje: opiniodaw-
czą i kontrolną. Funkcję opiniodawczą należy rozumieć szeroko; obejmuje 
ona nie tylko wyrażanie opinii w sprawach przekazanych przez Sejm lub 
jego organy, ale także wyrażanie opinii z własnej inicjatywy i przygotowy-
wanie spraw, które będą stanowiły przedmiot obrad Sejmu. Funkcja kontro-
lna obejmuje kontrolę wykonywania ustaw i uchwał Sejmu w zakresie obję-
tym kompetencjami komisji.  

Podstawowym rodzajem komisji są tzw. komisje stałe, ustanowione  
i wymienione bezpośrednio z nazwy w regulaminie sejmowym. Można 
wśród nich wyróżnić komisje resortowe , tj. takie, których rzeczowy za-
kres działania obejmuje zakres jednego lub kilku działów administracji rzą-
dowej. Przykładem takich komisji są: Komisja Spraw Wewnętrznych, Ko-
misja Obrony Narodowej, Komisja Skarbu Państwa, Komisja Zdrowia, Ko-
misja Kultury i Środków Przekazu. Niektóre komisje mają charakter pro-
blemowy, ich zakres działania jest określony zakresem zagadnienia, a nie 
podziałem właściwości między organami. Należą do tej grupy komisje takie 
jak Mniejszości Narodowych i Etnicznych,  Łączności z Polakami za Grani-
cą. Istnieją również komisje, które mają specyficzny zakres działania, nie 
dający się skojarzyć z jakimkolwiek działem administracji rządowej, np. 
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich. Takie komi-
sje określa się jako nieresortowe albo pozaresortowe . Jedna ze stałych 
komisji ma charakter ponadresortowy : jest to Komisja Finansów Pu-
blicznych, której rzeczowa właściwość obejmuje działalność wszystkich 
resortów i organów państwa. Podobny charakter ma Komisja Ustawodaw-
cza, której członkowie uczestniczą w pracach ustawodawczych komisji me-
rytorycznych z zadaniem dbałości o dochowanie wymogów konstytucyjno-
ści ustaw i zachowania właściwej techniki legislacyjnej.  Niekiedy wyróżnia 
się też – według innych kryteriów – tzw. komisje wiodące , mające szcze-
gólne znaczenie w funkcjonowaniu Sejmu, do których zalicza się w szcze-
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gólności Komisje Finansów Publicznych, Ustawodawczą, Sprawiedliwości i 
Praw Człowieka.  

Zupełnie szczególny charakter i znaczenie ma też Komisja do Spraw 
Unii Europejskiej. Jest ona w rozumieniu ustawy organem właściwym do 
reprezentowania stanowiska Sejmu w zakresie współpracy z Radą Mini-
strów , dotyczącej członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Rząd przedsta-
wia Sejmowi projekty aktów prawnych i innych aktów Unii Europejskiej  
i swoje stanowisko w tej sprawie, a komisja wyraża w tym przedmiocie 
opinię. Również przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie 
Unii rząd przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie wraz z uzasadnie-
niem i prognozą skutków wprowadzenia aktu dla Polski. Opinia komisji 
jest w zasadzie wiążąca dla rządu; gdyby jednak rząd nie przyjął jej za pod-
stawę swego stanowiska, musi niezwłocznie wyjaśnić komisji przyczyny 
odstąpienia od opinii. W szczególnych sytuacjach Rada Ministrów może 
zająć stanowisko także bez zasięgania opinii komisji, ale musi wtedy nie-
zwłocznie przedstawić komisji powody tego stanu rzeczy i zajęte przez 
siebie stanowisko. Zaniechanie uzyskania opinii nie może jednak mieć miej-
sca w sprawach wymagających jednomyślności Rady Unii Europejskiej 
bądź powodujących duże obciążenia finansowe dla państwa. Komisja opi-
niuje także kandydatury na członków niektórych organów Unii. 

Szczególne zadania komisji powodują, że powinna mieć ona skład poli-
tyczny reprezentatywny dla całego Sejmu. W jej skład może wchodzić 46 
posłów – a więc 10% ustawowej liczby posłów – co ułatwia dokonanie po-
działu miejsc proporcjonalnie do siły poszczególnych ugrupowań posel-
skich. Czyni się to według specjalnego algorytmu określonego w Regula-
minie Sejmu, uwzględniając kluby poselskie i porozumienia liczące przy-
najmniej 15 posłów.  

Członków wszystkich komisji powołuje Sejm w głosowaniu łącznym. 
Konwent Seniorów ustala polityczny podział miejsc, a w jego ramach o ob-
sadzie personalnej poszczególnych miejsc przypadających konkretnemu 
ugrupowaniu decyduje praktycznie ono samo. W zasadzie każdy poseł 
powinien być członkiem komisji, jednak jednocześnie nie więcej niż dwóch 
komisji stałych. Regulamin sejmowy wprowadza zakaz łączenia członko-
stwa komisji resortowej z pełnieniem stanowiska ministra albo sekretarza 
bądź podsekretarza stanu w resorcie odpowiadającym zakresowi działania 
komisji. 

Sejm może powoływać komisje nadzwyczajne, określając indywidual-
nie ich rzeczowy zakres oraz tryb działania. Przepisy regulaminu nie za-
wierają zatem ograniczeń w tworzeniu tego rodzaju organów, jednak wy-
korzystywanie tej instytucji w praktyce powinno być ograniczone do sytu-
acji, gdy określone zagadnienie jest objęte zakresem działania kilku komisji. 
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Przepisy regulaminu (art. 90) wskazują na możliwość powołania takiej ko-
misji przy pracach nad projektem kodeksu (wcześniej powołanie takiej ko-
misji było w tym przypadku obligatoryjne).  

 Szczególnym rodzajem komisji nadzwyczajnych są komisje śledcze , 
których możliwość powołania wynika bezpośrednio z przepisu art. 111 
konstytucji. Komisja taka – zgodnie z nazwą – może być powoływana przez 
Sejm w celu zbadania konkretnie wskazanej sprawy o szczególnym znacze-
niu dla państwa, mieszczącej się w zakresie kontroli Sejmu 
i jest wyposażona w prawo prowadzenia przesłuchań wezwanych przez 
siebie osób, takie jakie przysługuje organowi prowadzącemu postępowanie 
przygotowawcze na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego. 
Oznacza to w szczególności, że za złożenie przed komisją fałszywych ze-
znań grozi odpowiedzialność prawnokarna. Komisje takie zaczęto powo-
ływać dopiero w Sejmie RP IV kadencji. Praktyka działania zwłaszcza 
pierwszej komisji (zajmującej się tzw. sprawą Rywina) dowiodła, że regula-
cja prawna tej instytucji, zwłaszcza zasad jej działania,  była zdecydowanie 
niewystarczająca. Co więcej, nawet wyraźne i nie budzące wątpliwości 
przepisy ustaw  były w oczywisty sposób naruszane w praktyce działania 
komisji. Próbowano także tworzyć komisje o bardzo szerokim zakresie 
działania, obejmującym badanie całego procesu przekształceń określonej 
dziedziny przekształceń gospodarczych w okresie kilku lat, co skutecznie 
zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.  

 
 

3.3. PODSTAWOWE ZASADY OBRAD SEJMU 
 
Sejm obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są stosownie do po-

trzeb przez Prezydium Sejmu lub sam Sejm. Przedmiot obrad i kolejność 
rozpatrywania spraw (porządek dzienny) ustala Marszałek Sejmu, po wysłu-
chaniu opinii Konwentu Seniorów. Wnioski w sprawie uzupełnienia porząd-
ku obrad mogą być wnoszone w formie pisemnej, nie później niż na 12 go-
dzin przed rozpoczęciem posiedzenia, przez kluby i koła poselskie  oraz gru-
py przynajmniej 15 posłów. W przypadku nieuwzględnienia ich przez Mar-
szałka, rozstrzyga Sejm w terminie  4 miesięcy od dnia ich przedstawienia.  

Obrady Sejmu są jawne. Może je obserwować publiczność z galerii sali 
sejmowej, są one również przedmiotem transmisji telewizyjnych lub radio-
wych bądź sprawozdań w środkach masowego przekazu. Sejm może jed-
nak na wniosek swego Prezydium lub 30 posłów uchwalić tajność obrad. 
Regulamin Sejmu w art. 172 ust. 2 wprowadza tu tylko jedno kryterium: 
„jeżeli wymaga tego dobro Państwa”. Wniosek taki musi być wprawdzie 
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uzasadniony, jednak w praktyce decyzja w tej sprawie jest przedmiotem 
swobodnego uznania Sejmu. Jeżeli taki wniosek zostanie zgłoszony, głoso-
wanie nad nim odbywa się już na posiedzeniu zamkniętym dla publiczno-
ści i dziennikarzy, bez przeprowadzania dyskusji. 

Obradom przewodniczy Marszałek albo jeden z wicemarszałków. 
Udziela on głosu posłom w kolejności zgłoszeń i decyduje o ewentualnym 
przedłużeniu wystąpienia ponad regulaminowo ustalony limit czasowy27. 
Sprawuje on również tzw. policję posiedzenia i przywołuje posła „do rze-
czy” (gdy odbiega w wypowiedzi od przedmiotu obrad), a w razie bezsku-
teczności dwukrotnie powtórzonego wezwania może odebrać mu głos. 
Jeżeli poseł zakłóca porządek obrad, może być przywołany „do porządku”, 
a w szczególnie rażących przypadkach – „do porządku z zapisaniem do 
protokołu”. Jeżeli mimo zapisania do protokołu poseł nadal narusza porzą-
dek obrad, może zostać wykluczony z posiedzenia. Organem odwoław-
czym jest w takim przypadku Prezydium Sejmu, które niezwłocznie rozpa-
truje sprawę.  

Po zakończeniu dyskusji głos mogą zabrać jedynie poseł–
sprawozdawca i wnioskodawca projektu. Poza ustalonym porządkiem ob-
rad i kolejnością mówców wynikającą z kolejności zgłoszeń, prowadzący 
obrady Marszałek udziela głosu na każde życzenie (także po formalnym 
zamknięciu dyskusji) Prezydentowi RP w celu wygłoszenia orędzia, a po-
nadto członkom rządu i ministrom stanu. Również poza kolejnością mogą 
głos zabierać prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Narodowego Banku 
Polskiego i Najwyższej Izby Kontroli, przewodniczący: Trybunału Stanu i 
Rzecznik Praw Obywatelskich. Posłowie mogą poza kolejnością zabierać 
głos tylko celem zgłoszenia wniosku formalnego, sprostowania niewłaści-
wie powołanego przez innego mówcę własnego stwierdzenia oraz wygło-
szenia oświadczenia poselskiego. Oświadczenia takie mogą być składane 
na zakończenie każdego dnia obrad, muszą być zwięźle zredagowane (czas 
ich wygłaszania nie może przekroczyć 5 minut) i nie przeprowadza się nad 
nimi dyskusji. Nie wywołują też one żadnych określonych skutków praw-
nych, nie nakładają w szczególności obowiązku zajęcia wobec nich stanowi-
ska. 

W szczególny sposób traktuje się tzw. wnioski formalne składane przez 
posłów. Są to wnioski, które nie odnoszą się do treści rozpatrywanej spra-
wy, a wyłącznie do trybu postępowania. Są one dopuszczane do zgłoszenia 
________________ 

27 Przemówienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 minut, a wystąpienia 
klubowe – niż 20 minut. Jeśli poseł zabiera głos po raz drugi w tej samej debacie, wystąpienie 
nie może trwać dłużej niż 5 minut (art. 180 Regulaminu Sejmu). W szczególnych przypadkach 
Sejm może postanowić – na wniosek Prezydium – o przeprowadzeniu debaty w ramach 
limitów czasowych przyznanych klubom i posłom niezrzeszonym (art. 181 ust. 1 Regulaminu 
Sejmu). 



 
 
 
 
 
 
 
Antoni Rost – Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, UAM Poznań 2013 

 137 

i rozpatrzenia poza kolejnością28, a obrady nad nimi polegają na wysłucha-
niu tylko wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku oraz 
rozstrzygnięciu zwykłą większością głosów (art. 184 regulaminu).  

Nad zgłoszonymi w dyskusji wnioskami przeprowadza się głosowanie 
w kolejności od wniosków najdalej idących do najbardziej drobiazgowych. 
Chodzi o to, by w pierwszej kolejności przesądzić o przyjęciu albo odrzuce-
niu tych wniosków, których rozstrzygnięcie rozstrzyga o przyjęciu albo 
odrzuceniu innych wniosków. Jeżeli zgłoszono dwa wnioski wykluczające 
się, wówczas poddaje się je pod głosowanie w kolejności zgłoszenia.  

Głosowanie odbywa się w zasadzie poprzez podniesienie ręki i jedno-
czesne naciśnięcie przycisku elektronicznego urządzenia do liczenia gło-
sów. W razie braku możliwości skorzystania z tej aparatury (uszkodzenie, 
brak zasilania itp.) głosy są obliczane przez sekretarzy Sejmu. Jeżeli przy-
najmniej 30 posłów zgłosi wniosek – poparty uzasadnionymi wątpliwo-
ściami co do wyniku głosowania29 – o jego tzw. reasumpcję, może ono być 
powtórzone. O reasumpcji decyduje Sejm. Marszałek Sejmu lub 30 posłów 
może także złożyć wniosek o przeprowadzenie tzw. głosowania imiennego, 
polegającego na kolejnym wrzucaniu przez posłów kartek z głosem do 
urny. Wynik tak przeprowadzonego głosowania nie może być kwestiono-
wany.  

 
4. FUNKCJE SEJMU 

 

4.1. FUNKCJA USTROJODAWCZA SEJMU  
 
Funkcja ustrojodawcza Sejmu polega na uchwalaniu i zmianach kon-

stytucji państwa, gdyż to ona określa podstawy ustroju politycznego, spo-
łecznego i gospodarczego, a także statusu obywatela w państwie. Jest to 
zatem funkcja o największej doniosłości ustrojowej, ale jednocześnie w pań-
stwie stabilnym, prawidłowo funkcjonującym wykonywana bardzo rzadko. 
Jeśli prawo generalnie powinno być stabilne, sprzyjając w ten sposób kształ-
towaniu się wysokiej świadomości prawnej obywateli, to konstytucja po-
winna być aktem najbardziej trwałym i uniwersalnym, stanowić mocną 
podstawę całego systemu prawnego. 

Regulacja prawna procedury zmiany konstytucji jest ujęta w rozdziale 
XII konstytucji, zawierającym tylko jeden artykuł. Zgodnie z jego treścią, 
________________ 

28 Ograniczeniem jest zakaz składania wniosków o zamknięcie posiedzenia lub dyskusji podczas 
debaty nad projektami ustaw konstytucyjnych, budżetowych i planów finansowych państwa. 

29 Należy przyjąć, że pojęcie „wynik” oznacza w tym przypadku treść rozstrzygnięcia, a nie licz-
bowy stosunek głosów „za” i „przeciw”.  
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zmiana konstytucji należy do właściwości Sejmu i Senatu, działających 
równolegle – nie jako Zgromadzenie Narodowe. Szczególne zasady zmiany, 
polegające na konieczności akceptowania nowelizacji przez samego suwe-
rena w referendum przeprowadzonym na żądanie jednego z uprawnionych 
podmiotów, dotyczą postanowień określających zasady ustrojowe, prawa, 
wolności i obowiązki jednostki oraz sam tryb dokonywania zmian konsty-
tucyjnych. Zasady te, szczegółowo przedstawione w części dotyczącej źró-
deł prawa (rozdz. II), świadczą o uznaniu przez ustrojodawcę tych właśnie 
postanowień konstytucji za posiadające znaczenie fundamentalne. 

  
 

 4.2. FUNKCJA USTAWODAWCZA SEJMU 
  
Postępowanie ustawodawcze składa się z różnych stadiów. Niektóre  

z nich są stałe i muszą zawsze występować w tej samej postaci, inne mogą 
podlegać pewnym modyfikacjom bądź w ogóle być pomijane, albo też po-
jawiają się tylko jako skutek wystąpienia określonych zdarzeń. W przepi-
sach konstytucyjnych ustalono podstawowe zasady procesu uchwalania 
ustaw, natomiast szczegółowe uregulowanie związanych z tym zagadnień 
ustrojodawca powierzył Sejmowi w jego regulaminie.  

Pierwszym krokiem prawnym w kierunku uchwalenia ustawy jest wy-
konanie prawa inicjatywy ustawodawczej. Instytucji tej nie należy defi-
niować jako prawa do przedstawienia Sejmowi projektu ustawy. Prawo 
takie przysługuje bowiem każdemu obywatelowi i ewentualny przedłożo-
ny przez niego projekt ustawy musi być rozpatrzony na zasadach identycz-
nych z każdym innym wnioskiem obywatelskim skierowanym do organów 
państwa. Prawo inicjatywy ustawodawczej oznacza możność skierowania 
projektu ustawy do Sejmu z takim skutkiem, że Sejm musi nad nim obra-
dować w szczególnym trybie.  

Stadium to z natury rzeczy nie może być pominięte, jednak jego wy-
konawcami mogą być różne podmioty. W konstytucji wymienia się posłów, 
Senat, Prezydenta i rząd (art. 118 ust. 1) oraz grupę przynajmniej 100 000 
wyborców do Sejmu (art. 118 ust. 2). Poselskie prawo inicjatywy ustawo-
dawczej może wykonać grupa 15 posłów albo komisja sejmowa (która wy-
stępuje w tym przypadku nie jako organ sejmu, ale zespół posłów).  
W praktyce głównym inicjatorem ustaw powinien być rząd, tak jak ma to 
miejsce w ustabilizowanych systemach parlamentarnych. Realizację ludo-
wej inicjatywy ustawodawczej określa odrębna ustawa z 24 czerwca 1999 r. 
o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Punktem wyj-
ścia jest utworzenie przez przynajmniej 15 wyborców tzw. komitetu inicja-
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tywy ludowej, który przystępuje do zbierania podpisów pod projektem 
ustawy (projekt musi być dostępny do wglądu w miejscu składania podpi-
sów). Po zebraniu 1000 podpisów komitet powiadamia o swym istnieniu 
Marszałka Sejmu, który w terminie 14 dni przyjmuje zawiadomienie i z tym 
dniem komitet nabywa osobowość prawną. Na postanowienie odmowne 
Marszałka służy skarga do Sądu Najwyższego. Projekt ustawy musi być 
wniesiony do Sejmu w terminie 3 miesięcy od dnia nabycia osobowości 
prawnej komitetu a w terminie następnych 3 miesięcy (albo 6 miesięcy od 
pierwszego posiedzenia Sejmu następnej kadencji) odbywa się pierwsze 
czytanie tego projektu.  

Wnioskodawca może wycofać zgłoszony przez siebie projekt, jednak 
nie później niż do zakończenia drugiego czytania. W regulaminie Sejmu 
nieprecyzyjnie ustalono, że poselski projekt ustawy uważa się za wycofany 
także wówczas, gdy liczba posłów popierających spadnie poniżej 15. Zasa-
da ta może być stosowana oczywiście tylko wobec tych poselskich projek-
tów, które nie zostały zgłoszone przez komisję.  

 Do projektu ustawy dołącza się zawsze uzasadnienie, które powinno 
wskazywać na potrzebę i cel wydania ustawy. Z przepisów regulaminu 
Sejmu wynika, że projektodawca musi przedstawić stan istniejący, propo-
nowane zmiany prawne, przewidywane skutki wprowadzenia w życie no-
wej ustawy oraz założenia projektów podstawowych aktów wykonaw-
czych, (jeśli inicjatywę ustawodawczą wykonuje rząd, do uzasadnienia do-
łącza się gotowe projekty aktów wykonawczych), a ponadto finansowe 
skutki projektowanej uchwały, w tym źródła pokrycia ewentualnych obcią-
żeń budżetowych oraz oświadczenie o zgodności projektu z prawem Unii 
Europejskiej.  

W niektórych przypadkach istnieje ustawowy obowiązek przeprowa-
dzania konsultacji w sprawie treści projektu ustawy30. Ustawodawca nie 
wskazuje, na jakim etapie postępowania należy przedstawiać projekt do 
zaopiniowania przez uprawnione organizacje, należy jednak przyjąć, że 
obowiązek ten dotyczy już autora projektu. Względy ekonomii postępowa-
nia nakazują bowiem, by Sejm, przystępując do pierwszego czytania, znał 
już pogląd podmiotów, których stanowisko musi brać pod uwagę przy po-
dejmowaniu rozstrzygnięć.  

Każdy projekt ustawy zgłoszony przez podmiot wykonujący prawo 
inicjatywy ustawodawczej inny niż Prezydent i Rada Ministrów jest kiero-
wany przez Marszałka do Kancelarii Sejmu w celu sporządzenia ekspertyzy 
dotyczącej jego zgodności z prawem Unii Europejskiej. Jeżeli Marszałek 
________________ 

30 Obowiązek taki przewidują w szczególności: art. 19 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach za-
wodowych (t. jedn. Dz. U. 2001 nr 79, poz. 854) i art. 15 ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach 
pracodawców (Dz.U. 2001 r., nr 100, poz.1080).  
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Sejmu poweźmie wątpliwość, czy projekt jest prawnie dopuszczalny (w 
odniesieniu do prawa krajowego bądź europejskiego), kieruje go do Komisji 
Ustawodawczej, która kwalifikowaną większością 3/5 głosów wyda opinię 
o jego niedopuszczalności). W takim przypadku ostateczne rozstrzygnięcie 
o dalszych losach projektu znajduje się w rękach Marszałka Sejmu, gdyż 
opinia z natury rzeczy nie jest wiążącym rozstrzygnięciem. Jeżeli projekt nie 
zostanie na tym etapie uznany za niedopuszczalny, Marszałek nadaje mu 
bieg: zarządza drukowanie i doręczenie posłom oraz Prezydentowi, Mar-
szałkowi Senatu i premierowi. Ponieważ Marszałka nie wiążą żadne termi-
ny, opozycja często zarzuca marszałkowi opóźnianie nadania biegu projek-
tom partii opozycyjnych a faworyzowanie projektów rządowych.  

 Kolejnym stadium postępowania jest pierwsze czytanie projektu 
ustawy, które  polega na przedstawieniu przez wnioskodawcę uzasadnie-
nia, udzieleniu przez niego odpowiedzi na ewentualne pytania posłów i 
przeprowadzeniu debaty nad ogólnymi założeniami projektu. Odbywa się 
ono najczęściej na posiedzeniu komisji, do której (których) ze względu na 
właściwość rzeczową projekt został skierowany. Istnieje jednak cały szereg 
projektów ustaw, które muszą być poddane pierwszemu czytaniu na obra-
dach plenarnych Sejmu. Są to przede wszystkim akty prawa konstytucyjne-
go (ustawy o mocy prawnej konstytucji, ordynacje wyborcze, ustawy doty-
czące statusu prawnego obywatela w państwie lub podstawowych zagad-
nień związanych z funkcjonowaniem organów państwowych oraz samo-
rządu terytorialnego), a ponadto kodeksy albo ich istotne nowelizacje, a 
także ustawy o szczególnym znaczeniu dla finansów państwa (prawo bu-
dżetowe, ustawy podatkowe i powodujące znaczne skutki finansowe dla 
budżetu). Sejm może w trakcie pierwszego czytania odrzucić projekt w 
całości, co oznacza zamknięcie postępowania ustawodawczego. 

Po pierwszym czytaniu może zostać zarządzone tzw. wysłuchanie pu-
bliczne,. Jest to instytucja ukształtowana w USA, obecnie coraz częściej 
stosowana w państwach europejskich (w Polsce od 2005 r.). Umożliwia ona 
podmiotom zainteresowanym skutkami projektowanego prawa udział w 
jego kształtowaniu, zwiększa transparentność procesu stanowienia prawa i 
przeciwdziała tym samym korupcji.  Zgodnie z ustawą o dostępie do in-
formacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt lit. b) projekty aktów normatywnych są 
podawane do wiadomości publicznej a podmioty zainteresowane treścią 
ustawy (odpowiednio taka możliwość w zakresie działań rządu dotyczy też 
projektów rozporządzeń) mogą zgłosić zainteresowanie udziałem w wysłu-
chaniu publicznym. Zarządzić je może na wniosek posła komisja po pierw-
szym czytaniu projektu a przed przystąpieniem do prac szczegółowych. 
Regulacja prawna tej instytucji jest jednak bardzo niedoskonała a podsta-
wowym jej mankamentem jest  brak obowiązku sporządzenia końcowego 



 
 
 
 
 
 
 
Antoni Rost – Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, UAM Poznań 2013 

 141 

raportu z przebiegu wysłuchania i odniesienia się członków komisji do jego 
treści. 

 Kolejnym etapem procedury ustawodawczej są prace w komisjach. 
 To właśnie stadium ma z reguły największe znaczenie dla ukształto-

wania ostatecznego tekstu ustawy. Polega ono na szczegółowej analizie 
projektu – z obligatoryjnym udziałem wnioskodawcy – z punktu widzenia 
zarówno celowości i skuteczności regulacji, jak i prawnego: zgodności  
z konstytucją i zachowania wymogów techniki legislacyjnej. W tym celu ko-
misje mogą zwracać się do innych komisji (lub ekspertów) o przedstawienie 
ich opinii, mogą również powołać podkomisję, której wyłącznym zadaniem 
jest szczegółowe rozpatrzenie projektu. Jeżeli w pracy komisji pojawi się 
problem zgodności projektowanych przepisów z prawem Unii, konieczne 
jest zasięgnięcie opinii Komitetu Integracji Europejskiej. Komisje mogą też 
za pośrednictwem Marszałka Sejmu zwrócić się do wnioskodawcy z propo-
zycją wprowadzenia określonych zmian i przedstawienia ich skutków, 
zwłaszcza finansowych. Prace komisji kończą się przygotowaniem spra-
wozdania, w którego konkluzji zawarty jest jeden z następujących wnio-
sków o: 1) przyjęcie projektu w brzmieniu pierwotnym; 2) przyjęcie projek-
tu w wersji uwzględniającej poprawki zaakceptowane podczas prac komi-
sji; 3) odrzucenie projektu. Zgłoszone w trakcie obrad komisji poprawki, 
które zostały odrzucone w głosowaniu, na życzenie wnioskodawcy są 
umieszczane w sprawozdaniu jako wnioski mniejszości, chyba że komisja 
przedstawia wniosek o odrzucenie projektu w całości. Jeśli odnoszą się one 
do konkretnego przepisu, muszą wskazywać konsekwencje wynikające  
z nich dla całości ustawy.  

Jeżeli projekt nie zostanie skierowany do Komisji Ustawodawczej, mo-
że ona wyznaczyć swoich przedstawicieli, biorących udział w pracach ko-
misji rozpatrujących projekt. Mogą oni zgłaszać wnioski lub propozycje 
poprawek w imieniu Komisji Ustawodawczej, jednak nie uczestniczą  
w głosowaniu. Jeżeli wnioski te nie zostaną przyjęte, Komisja Ustawodawcza 
może je za pośrednictwem Marszałka Sejmu przedstawić ponownie komi-
sjom właściwym. Jeśli ponownie zostaną one odrzucone, zamieszcza się je 
w sprawozdaniu jako wnioski Komisji Ustawodawczej i przedkłada Sej-
mowi. W pierwszym czytaniu odbywającym się na posiedzeniu komisji 
mogą ponadto wziąć udział wszyscy zainteresowani posłowie, bez względu 
na to, czy są ich członkami, jednak również bez prawa głosowania.  

Sprawozdanie komisji jest podstawą drugiego czytania projektu usta-
wy, które zawsze odbywa się na obradach plenarnych Sejmu. Po jego 
przedstawieniu rozpoczyna się debata szczegółowa, w czasie której wnio-
skodawca, rząd oraz grupa 15 posłów, a także kluby i kołą poselskie mogą 
zgłaszać także dalsze propozycje poprawek, a także wnioski o odrzucenie 
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projektu. Jeżeli komisja przedstawi wniosek o odrzucenie projektu, który 
nie zostanie przyjęty przez Sejm (w tej debacie nie zgłasza się wniosków i 
poprawek), postępowanie w komisji powtarza się od początku. Jeśli zostaną 
zgłoszone propozycje poprawek, w zasadzie projekt jest ponownie kiero-
wany do komisji w celu zajęcia przez nie stanowiska; jeżeli jednak wnioski 
nie dotyczą spraw zasadniczych, Sejm może z tego zrezygnować. W takiej 
sytuacji proponowane poprawki i wnioski przedstawia poseł-
sprawozdawca.  

Ponowne prace komisji polegają na rozpatrzeniu wniosków zgłoszo-
nych podczas drugiego czytania i zajęciu wobec nich stanowiska, wyrażo-
nego w postaci wniosku o ich przyjęcie albo odrzucenie. Sprawozdanie  
dodatkowe zawiera również ewentualne wnioski mniejszości. Komisja mo-
że przygotować także tzw. sprawozdanie poprawione w formie jednolitego 
projektu, opartego na całej dotychczasowej debacie i wnioskach zgłoszo-
nych w niej przez posłów i organy uczestniczące w postępowaniu. Spra-
wozdanie poprawione sporządza się, jeżeli Prezydium Sejmu ponownie 
skieruje do komisji sprawozdanie przygotowane przez nią w toku prac po 
pierwszym czytaniu, a także jeśli Prezydium Sejmu zaakceptuje wniosek 
komisji w tej sprawie złożony przez nią po otrzymaniu projektu wraz z 
poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu.  

Trzecie czytanie projektu ustawy następuje po przedstawieniu przez 
komisje sprawozdania dodatkowego lub poprawionego, a jeśli Sejm zrezyg-
nował z odesłania projektu po drugim czytaniu do komisji, może odbyć się 
bezpośrednio po zakończeniu drugiego czytania. Trzecie czytanie polega na 
przedstawieniu dodatkowego sprawozdania komisji bądź – jeśli obrady 
komisji pominięto – wystąpieniu posła-sprawozdawcy oraz głosowaniu.  
W tym etapie postępowania ustawodawczego nie zgłasza się już następ-
nych wniosków o dokonanie zmian w tekście projektu.  

Głosowanie odbywa się jawnie, poprzez podniesienie ręki i wciśnięcie 
przycisku urządzenia do liczenia głosów (w razie awarii urządzenia głosy 
liczą sekretarze Sejmu). Na wniosek Marszałka bądź grupy 30 posłów Sejm 
może postanowić przeprowadzenie głosowania imiennego, polegającego na 
kolejnym wrzucaniu przez posłów, w porządku alfabetycznym, kartek  
z głosami do urny. Do uchwalenia ustawy wymagana jest zwykła większość 
głosów, przy obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów.  

 Głosowanie nad projektem ustawy może się odbyć łącznie nad całym 
projektem z proponowanymi poprawkami; wymaga to jednak powszechnej 
zgody obecnych posłów. Jeśli zostanie zgłoszony sprzeciw, głosowanie od-
bywa się według reguł ustalonych w regulaminie. Podstawową zasadą jest 
poddawanie pod głosowanie wniosków od najdalej idących do coraz bar-
dziej szczegółowych. Ponieważ o losie wszystkich dalszych wniosków mo-
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że przesądzić wniosek o odrzucenie projektu w całości, jest on poddawany 
pod głosowanie – gdy zostanie zgłoszony – jako pierwszy. Jeżeli wniosek 
taki nie zostanie postawiony albo nie uzyska wymaganej większości, przy-
stępuje się do głosowania poprawek zgłoszonych do poszczególnych arty-
kułów, w kolejności od najbardziej ogólnych do szczegółowych. Jeżeli zgło-
szono dwa wnioski wzajemnie się wykluczające, głosuje się je w kolejności 
zgłoszenia. Jako ostatni poddaje się pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
całego projektu wraz ze zmianami przyjętymi w poprzednich głosowa-
niach. Marszałek może jednak odroczyć głosowanie nad tym wnioskiem, 
jeśli poweźmie wątpliwość co do wewnętrznej spójności ustawy w wyniku 
wcześniej przyjętych poprawek. Ustawę uchwala się w zasadzie zwykłą 
większością głosów, przy obecności połowy ustawowej liczby posłów. Wy-
jątki dotyczą uchwalenia ustawy o upoważnieniu prezydenta do ratyfiko-
wania umowy międzynarodowej. W tym przypadku wymagana jest więk-
szość bezwzględna.  

Uchwaloną przez Sejm ustawę Marszałek przesyła Senatowi. Obrady 
Senatu muszą zakończyć się w terminie 30 dni przyjęciem ustawy, wnie-
sieniem do niej poprawek albo odrzuceniem (odrzucenie wywołuje skutki 
takie, jak wniesienie maksimum poprawek). W pierwszym okresie istnienia 
Senatu często zdarzały się spory co do zakresu zmian, jakie może propo-
nować Senat. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że Senat 
nie może wykraczać poza treść ustawy uchwalonej przez Sejm. Brak stano-
wiska Senatu w ustalonym terminie jest równoznaczny z przyjęciem usta-
wy. W przypadku wniesienia przez Senat poprawek powodujących obcią-
żenia budżetowe, konieczne jest wskazanie projektowanych źródeł ich po-
krycia. 

W przypadku wniesienia poprawek albo odrzucenia ustawy przez Se-
nat, Prezydium Sejmu w zasadzie kieruje ją pod ponowne obrady komisji, 
które zajmowały się projektem we wcześniejszych stadiach postępowania, 
jednak może również zwrócić się do Sejmu o bezpośrednie rozpatrzenie 
propozycji Senatu. Komisje rozpatrują stanowisko Senatu z udziałem sena-
tora–sprawozdawcy i przedstawiają Sejmowi sprawozdanie, kończące się 
wnioskiem o przyjęcie propozycji Senatu w całości lub części albo ich od-
rzucenie. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji Sejm głosuje  
w sprawie odrzucenia uchwały Senatu. Jeśli Senat wniósł poprawki, każda 
z nich jest głosowana odrębnie. Odrzucenie stanowiska Senatu następuje, 
jeśli za taką uchwałą opowie się bezwzględna większość przy obecności 
przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ostateczne ustalenie tekstu 
ustawy przez Sejm po rozpatrzeniu stanowiska Senatu oznacza przyjęcie 
ustawy. 
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Uchwalona ponownie przez Sejm ustawa zostaje przekazana do podpi-
sania przez Prezydenta RP. Prezydent jest zobowiązany w terminie 21 dni 
do podpisania ustawy albo też do przekazania jej Sejmowi wraz z uzasad-
nieniem odmowy podpisu (tzw. weto). W takim przypadku w Sejmie stosu-
je się tryb postępowania odpowiednio taki, jak w przypadku zmian wnie-
sionych przez Senat. Komisje występują do Sejmu z wnioskiem  
w sprawie przyjęcia ustawy w brzmieniu dotychczasowym bądź z wnioskiem 
przeciwnym. Ponowne uchwalenie ustawy większością 3/5 głosów powo-
duje, że Prezydent jest zobowiązany do złożenia podpisu w terminie 7 dni. 
Prezydent może jednak wykorzystać także inną możliwość prawną i przed 
złożeniem podpisu zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdze-
nie zgodności ustawy z konstytucją. Jest to uprawnienie prezydenta o du-
żym znaczeniu, ponieważ w każdym razie umożliwia mu skuteczne odsu-
nięcie w czasie wejścia ustawy w życie (bieg terminu do podpisania ulega 
na okres postępowania przed Trybunałem zawieszeniu). Jeżeli Trybunał 
stwierdzi istnienie niezgodności ustawy z konstytucją, nie wchodzi ona w 
życie. Jeżeli Trybunał stwierdzi istnienie niezgodności tylko niektórych prze-
pisów ustawy z konstytucją i uzna równocześnie, że ustawa bez przepisów 
niekonstytucyjnych może istnieć, Prezydent po zasięgnięciu opinii Marszałka 
Sejmu może w takim przypadku ustawę podpisać z wyłączeniem niekonsty-
tucyjnych przepisów albo odesłać ją do Sejmu w celu wprowadzenia nie-
zbędnych zmian. W praktyce przyjmuje się, że Prezydent może wycofać 
wniosek złożony do Trybunału i cofnięcie to wiąże Trybunał Konstytucyjny, 
który w takim przypadku umarza postępowanie. 

Postępowanie ustawodawcze kończy się ogłoszeniem ustawy w Dzien-
niku Ustaw, co jest warunkiem jej wejścia w życie. Następuje ono w zasa-
dzie w terminie 14 dni od daty podanej w Dzienniku Ustaw jako data jego 
wydania i udostępnienia adresatom (warunek ten miał istotne znaczenie, 
gdy Dziennik Ustaw miał formę drukowaną; w wersji elektronicznej pro-
blem stracił znaczenie), chyba że sama ustawa przewiduje inny termin. 
Zgodnie z konstytucją niedopuszczalne jest w każdym razie wydawanie 
ustaw z mocą wsteczną w zakresie odpowiedzialności karnej. W orzecznic-
twie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje się jednak, że ustawa powinna 
zawsze wchodzić w życie w takim terminie, który daje adresatom jej posta-
nowień odpowiedni czas na dostosowanie się do nich.  
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4.3. SZCZEGÓLNE POSTĘPOWANIA USTAWODAWCZE 

 
W przepisach konstytucyjnych oraz w regulaminie Sejmu przewidzia-

no również pewne specjalne procedury ustawodawcze, odbiegające od 
podstawowego trybu stanowienia ustaw. Dotyczą one uchwalania tzw. 
pilnych projektów ustaw, ustawy budżetowej oraz stosowania tzw. postę-
powania skróconego. 

Pilne projekty ustaw są to projekty ustaw wnoszone i określone tak 
przez rząd. Klauzulę pilności może zatem nadać tylko rząd i Sejm nie ma 
formalnych możliwości uchylenia tej klauzuli. Projekty takie traktowane są 
priorytetowo w zakresie szybkości postępowania, korzystają z pierwszeń-
stwa przy przechodzeniu do dalszych stadiów postępowania i skrócenia 
terminów proceduralnych. 

Postępowanie to nie może mieć zastosowania do projektów ustaw  
o szczególnym znaczeniu dla państwa lub obywateli: konstytucyjnych, usta-
wy budżetowej i podatkowych, ordynacji wyborczych, ustaw regulujących 
system organów państwowych i samorządowych oraz kodeksów. 

Przyspieszenie procedury wynikające z samej konstytucji polega na 
skróceniu terminów do rozpatrzenia jej przez Senat do 14 dni i do podpisa-
nia przez Prezydenta – do 7 dni, oraz na wynikających z Regulaminu Sej-
mu: 1) pominięciu terminów pomiędzy dostarczeniem posłom druku  
a I czytaniem; 2) skróceniu minimalnego okresu pomiędzy dostarczeniem 
posłom sprawozdania komisji a II czytaniem – do 3 dni; 3) wyznaczeniu  
II czytania na najbliższe posiedzenie Sejmu po zakończeniu prac komisji;  
4) obowiązku niezwłocznego przesyłania uchwalonej ustawy do Senatu;  
5) rozpatrywania jego poprawek na najbliższym posiedzeniu; 6) przesłaniu 
uchwalonej ustawy w terminie 3 dni; 7) rozpatrzenia weta prezydenta  
w terminie 7 dni od jego zgłoszenia.  

Tryb uchwalania ustaw pilnych może budzić sporo kontrowersji. Po-
winien on być trybem nadzwyczajnym, stosowanym w sytuacjach wyjąt-
kowych, ponieważ proces stanowienia ustaw powinien cechować się 
przede wszystkim dojrzałością, a nie tempem. W orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego wskazuje się, że tryb ten powinien być stosowany wyjąt-
kowo, tylko w sytuacjach uzasadnionych a także, że poprawki poselskie nie 
mogą rozszerzać materii objętej projektem, gdyż byłaby to ukryta forma 
inicjatywy ustawodawczej w trybie nieprzysługującym innym podmiotom 
niż Rada Ministrów. 

Inicjatywę ustawodawczą w sprawie ustawy budżetowej oraz ustaw  
w sprawie zaciągnięcia długu publicznego i udzielenia gwarancji finansowych 
może wykonać tylko rząd (art. 221) – i w przypadku ustawy budżetowej 
jest to równocześnie jego obowiązkiem, który musi wykonać w zasadzie nie 
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później niż na trzy miesiące przed końcem roku budżetowego. W przypad-
ku tej ustawy wnioskodawca nie może wycofać złożonego projektu. 

W trakcie postępowania szczególną rolę spełnia Komisja Finansów Pu-
blicznych, która wnioskuje o wprowadzenie przez Prezydium Sejmu okre-
ślonego trybu prac w komisjach, a także zbiera i rozpatruje wstępnie wnio-
ski poszczególnych komisji. Końcowy wniosek sprawozdania Komisji może 
zawierać daleko idące propozycje zmian w projekcie, nie może być jednak 
wnioskiem o odrzucenie projektu w całości. W wyniku prac nad ustawą nie 
może też dojść do sytuacji, w której zwiększenie wydatków bądź zmniej-
szenie dochodów przewidzianych w projekcie doprowadziłoby do zwięk-
szenia deficytu budżetowego. 

Nieuchwalenie i nieprzekazanie Prezydentowi ustawy budżetowej  
w terminie 4 miesięcy od otrzymania przez Sejm projektu zgodnego z wy-
mogami prawa budżetowego może być podstawą skrócenia kadencji Sejmu 
przez Prezydenta. Rozwiązanie takie może nastąpić w okresie 14 dni od 
upływu terminu.  

Termin do rozpatrzenia projektu ustawy przez Senat jest dla ustawy 
budżetowej skrócony do 20 dni. Również termin do złożenia podpisu przez 
prezydenta jest dla ustawy budżetowej skrócony do 7 dni, przy czym  
w tym przypadku wyłączona jest możliwość zastosowania weta. Prezydent 
może natomiast skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego  
o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją. W takim przypadku Try-
bunał rozstrzyga wniosek w terminie 2 miesięcy od jego złożenia. 

Jeżeli ustawa budżetowa (bądź ustawa o prowizorium budżetowym) 
nie zostałaby uchwalona, rząd działa na podstawie przedłożonego projektu, 
ale tylko w zakresie prowadzenia bieżącej gospodarki finansowej.  

Postępowanie skrócone, zwane niegdyś potocznie „przepisami poża-
rowymi”, ujęte jest w art. 51 regulaminu Sejmu. Sejm może je zastosować  
w każdym przypadku, gdy uzna to za właściwe. Procedura ustawodawcza 
ulega w tym trybie skróceniu, które może polegać na zastosowaniu przy-
najmniej jednej z poniższych możliwości: 

 1) odstąpieniu od 7-dniowego terminu wymaganego pomiędzy dostar-
czeniem posłom projektu ustawy a pierwszym czytaniem lub pomiędzy 
dostarczeniem posłom sprawozdania komisji a drugim czytaniem;  

 2) przystąpieniu do drugiego czytania bezpośrednio po zakończeniu 
pierwszego czytania, bez odsyłania projektu do komisji.  

Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo Unii Euro-
pejskiej (implementacyjnych) dotyczy głównie projektów, które zostały 
zgłoszone przez Radę Ministrów z odpowiednią klauzulą. Rząd ma obo-
wiązek wniesienia takiego projektu w zasadzie nie później niż na trzy mie-
siące przed upływem terminu wykonania aktu prawa europejskiego, a jeże-
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li termin ten przekracza 6 miesięcy, wówczas prawo inicjatywy ustawo-
dawczej powinno zostać wykonane najpóźniej na pięć miesięcy przed 
upływem terminu realizacji. Marszałek Sejmu może jednak, przed przystą-
pieniem do pierwszego czytania, uznać również inne projekty ustaw za 
służące temu celowi.  

Charakterystyczną cechą tego postępowania, wynikającą z konieczności 
ścisłego dotrzymania terminu wejścia ustawy w życie, jest ustalenie przez 
Marszałka kalendarza prac nad projektem, a następnie – na jego podstawie 
– przyjęcie przez komisję harmonogramu jej działań. Z tych samych powo-
dów drugie czytanie i rozpatrzenie ewentualnych poprawek Senatu nastę-
puje na najbliższym posiedzeniu Sejmu, po zakończeniu poprzedniego sta-
dium postępowania.  

Ze względu na wiążące terminy oraz ograniczoną możliwość swobod-
nego kształtowania treści ustawy implementacyjnej, prawo zgłaszania po-
prawek, a także wniosku o odrzucenie projektu podczas prac w komisji, 
może być wykonane tylko przez zespół przynajmniej 3 posłów. Tylu też 
posłów musi poprzeć wniosek o zamieszczenie w sprawozdaniu komisji 
wniosku mniejszości. 

Postępowanie z projektami kodeksów, czyli ustaw kompleksowo re-
gulujących określoną gałąź prawa, uznanych za takie przez Marszałka, po-
lega na wydłużeniu niektórych terminów proceduralnych (pierwsze czyta-
nie nie może się odbyć wcześniej  niż 30. dnia po doręczeniu projektu, a w 
przypadku projektu nowelizacji kodeksu – 14. dnia) i zasadzie (nie jest to 
obecnie wymóg bezwzględny) powołania komisji nadzwyczajnej do prac 
nad tym projektem. W przypadku jej powołania komisja powołuje zespół 
stałych ekspertów.  

 

4.4. UCHWAŁY SEJMU 
 
Sejm podejmuje uchwały o bardzo różnym charakterze i znaczeniu 

prawnym. Są wśród nich niewątpliwe akty prawa materialnego i formalne-
go, są akty nominacyjne, akty inicjujące określone postępowanie, stanowi-
ska wobec czegoś lub kogoś, wezwania, zobowiązania – i inne. 

Inicjatywa w sprawie podjęcia uchwały Sejmu przysługuje prezyden-
towi, rządowi, Prezydium Sejmu, komisji sejmowej i grupie 15 posłów. 
Uchwały Sejm podejmuje w dwóch czytaniach. 

Uchwałą Sejmu o największym znaczeniu normatywnym jest regula-
min Sejmu. Jest on uchwalany bezpośrednio na podstawie konstytucji, któ-
rej postanowienia określają też zakres regulacji w nim zawartej (art. art. 
112). Jest więc regulamin Sejmu – podobnie jak ustawa – aktem wykonaw-
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czym w stosunku do konstytucji, nie ma jednak mocy prawnej ustawy. Dla-
tego też nie można w nim nakładać obowiązków na organy zewnętrzne, 
jednak można określać sposób wykonywania ich konstytucyjnych i usta-
wowych obowiązków wobec Sejmu. 

Bardziej złożona jest sprawa charakteru prawnego uchwał Sejmu, któ-
rych przedmiotem jest wezwanie innego organu państwowego (najczęściej 
rządu bądź ministra) do określonego zachowania się. Wątpliwości te mogą 
dotyczyć przede wszystkim rezolucji, które stanowią „wezwanie określo-
nego organu państwowego do podjęcia wskazanego w rezolucji jednora-
zowego działania" (art. 69 ust. 1 pkt 1 regulaminu). Ogólnie przyjmuje się, 
że wiążący prawnie charakter mają te rezolucje, w których Sejm wzywa 
inny organ państwowy do przedłożenia określonej informacji (jeżeli może 
to skutecznie czynić indywidualny poseł, to tym bardziej Sejm). Dyskusyjne 
jest związanie rządu ewentualnymi wezwaniami do wykonania pewnych 
czynności formalnych, np. przedłożenia projektu ustawy, jednak słuszny 
wydaje się pogląd P. Sarneckiego, że mimo braku formalnych przeszkód 
mogą one w pewnych warunkach znacznie utrudniać pracę rządu. Należy 
natomiast wykluczyć prawnie wiążący charakter pochodzących od Sejmu 
wezwań do podjęcia określonych rozstrzygnięć przez organy władzy wy-
konawczej, gdyż musiałoby to oznaczać zacieranie podziału władzy, a przy 
pewnej skali zjawiska – także zacieranie się odpowiedzialności za politykę 
rządu. Rezolucja może być skutecznym instrumentem politycznego oddzia-
ływania Sejmu na rząd, jednak pod warunkiem umiarkowanego jej wyko-
rzystywania.  

Nie mają natomiast charakteru prawnie wiążącego pozostałe uchwały 
Sejmu, o których mowa w art. 69 regulaminu: deklaracje, apele i oświad-
czenia.  

Uchwały Sejm podejmuje w zasadzie przez głosowanie, choć w niektó-
rych sprawach praktykowane jest także wyrażanie stanowiska w formie 
aklamacji. Dotyczy to w szczególności przyjmowania przez Sejm sprawoz-
dań lub informacji innych organów państwowych, polegającego na uzna-
niu, że brak sprzeciwu oznacza akceptację. Uchwały Sejmu podejmowane 
są zwykłą większością głosów przy obecności połowy ogólnej liczby po-
słów, jednak w niektórych przypadkach przewidziano stosowanie wyż-
szych wymogów dotyczących większości. Większość bezwzględna, a nawet 
kwalifikowana wymagana jest z reguły dla uchwał powołujących do peł-
nienia wysokich funkcji państwowych i także dla odwołujących z nich, dla 
uchwały o skróceniu kadencji Sejmu, dla uchwały odrzucającej poprawki 
Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm, udzielenia wotum zaufania rzą-
dowi w przypadkach określonych w art. 155 konstytucji, udzielenia wotum 
nieufności.  
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4.5. FUNKCJA KONTROLNA SEJMU 
 

Sejm jest wyposażony w środki prawne, które zapewniają mu możli-
wość badania działalności rządu, oceniania jej zgodności ze sformułowa-
nymi przez parlament założeniami, a nawet skutecznego wpływania na 
zmianę jego polityki w przypadku negatywnej jej oceny. W sytuacji szcze-
gólnie istotnych odstępstw rządu od politycznych oczekiwań Sejmu, może 
on podejmować skuteczną ingerencję w jego funkcjonowanie, w szczegól-
ności (ale nie tylko) poprzez dokonywanie zmian w składzie personalnym 
Rady Ministrów. Pozycja Sejmu wykracza więc w tym zakresie poza trady-
cyjnie rozumianą kontrolę, która obejmuje jedynie ustalenie zgodności sta-
nu faktycznego ze stanem określonym w obowiązującym wzorcu i sformu-
łowanie wynikającej stąd oceny, ewentualnie także wyjaśnienie przyczyn. 
Stosowanie środków władczych pozostaje natomiast już poza pojęciem kon-
troli i jeśli należy do organu znajdującego się w innym pionie organów pań-
stwowych, określane jest jako nadzór zewnętrzny. W tej sytuacji słuszniej 
byłoby mówić raczej o funkcji kontrolno-nadzorczej Sejmu wobec rządu.  

Bieżącą kontrolę działalności rządu wykonują głównie komisje, wypo-
sażone w prawo uzyskiwania żądanych informacji i sprawozdań oraz prze-
prowadzania kontroli dotyczących wprowadzania w życie ustaw i uchwał 
Sejmu. Podstawowa wątpliwość związana z tymi kompetencjami komisji 
związana jest z ich podstawą prawną, którą nie jest ustawa, lecz regulamin 
Sejmu. 

 Przysługujące komisjom prawo występowania z dezyderatami i opi-
niami należy traktować jako formę zwracania uwagi organu kontrolowane-
go na nieprawidłowości dostrzeżone przez komisję w trakcie działalności 
kontrolnej (swoiste wnioski pokontrolne). Przewidziany w regulaminie 
Sejmu dezyderat (łac. desideratus – upragniony) jest uchwałą komisji sejmo-
wej, zawierającą wyraźnie określone postulaty wobec adresata, którym mo-
że być rząd albo każdy z jego członków (w tym premier), przy tym minister 
sprawiedliwości może otrzymywać dezyderaty nie tylko jako członek rzą-
du, ale także jako prokurator generalny. Dezyderaty mogą być też kierowa-
ne do prezesów Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego 
oraz do Głównego Inspektora Pracy. Zawarte w dezyderacie sugestie nie są 
dla adresata wiążące i nie musi się on do nich zastosować, jednak musi za-
jąć wobec nich stanowisko w terminie 30 dni. Jeśli tego nie uczyni, komisja 
może ponowić dezyderat albo wystąpić do Sejmu o podjęcie „odpowiedniej 
uchwały lub rezolucji”. Postanowienie art. 159 regulaminu Sejmu pozostało 
niezmienione od czasu, gdy Sejm był najwyższym organem państwowym  
i wszystkie jego rezolucje były prawnie wiążące; obecnie sytuacja jest bar-
dziej skomplikowana (zob. podrozdział „Uchwały Sejmu”). Wydaje się tak-
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że, że w tego rodzaju sytuacji podejmowanie przez Sejm innej uchwały niż 
rezolucji w ogóle nie miałoby racjonalnego uzasadnienia. Jeżeli adresat 
przedstawi odpowiedź w terminie, ale zostanie ona przez komisję uznana 
za niezadowalającą, może ona zastosować każdy z dwóch wymienionych 
wyżej środków prawnych, może też zwrócić się do adresata o uzupełnienie 
odpowiedzi.  

W praktyce podobną funkcję spełniają opinie, które wykazują dwie 
podstawowe różnice w stosunku do dezyderatów. Krąg adresatów opinii 
jest znacznie szerszy i obejmuje wszelkie centralne urzędy, a także instytu-
cje państwowe. Organ, który otrzymał opinię, nie ma natomiast obowiązku 
udzielenia na nią odpowiedzi. Komisja może jednak żądać zajęcia przez 
adresata stanowiska wobec opinii bądź udzielenia informacji o wykonywa-
niu wynikających z niej wniosków. W takim przypadku stosują się tu 
wszelkie zasady dotyczące postępowania w przypadku braku odpowiedzi 
na dezyderat albo udzielenia odpowiedzi niezadowalającej. 

Regulamin Sejmu pozwala także na odbywanie debat problemowych, 
które są formą wykonywania kontroli nad rządem przez Sejm działający 
plenarnie. Również przedkładane Sejmowi sprawozdania innych organów 
mają duże znaczenie dla wykonywania funkcji kontrolnej, ponieważ do-
starczają wielu informacji stanowiących podstawę oceny zgodności działa-
nia rządu z oczekiwaniami parlamentu. Wyróżnić należy instytucję tzw. 
„informacji bieżącej”, udzielanej przez członka rządu na wniosek klubu lub 
grupy 15 posłów, złożony przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu.  Decyzję 
podejmuje w tej sprawie Prezydium na podstawie opinii Konwentu Senio-
rów a w razie braku jednomyślności Konwentu decyduje Sejm w głosowa-
niu. Informacja bieżąca powinna być udzielona w ciągu 10 minut a wystą-
pienia w dyskusji ograniczone są w zasadzie do 2 minut, z wyjątkiem pod-
sumowujących wypowiedzi wnioskodawcy i organu udzielającego infor-
macji; całość nie powinna przekraczać 90 minut. Tak ścisłe rygory czasowe 
mają służyć narzuceniu dyskusji bardzo merytorycznego, konkretnego cha-
rakteru – co jednak nie zawsze się udaje. 

W praktyce jednak większą rolę spełniają interpelacje i zapytania in-
dywidualnych posłów, omówione w części dotyczącej statusu deputowa-
nych. W pewnym zakresie funkcję kontrolną spełniają również pytania w 
sprawach bieżących, choć nie w tym celu zostały one wprowadzone. W 
praktyce można jednak zauważyć, że niekiedy przybierają one również 
formę pytania wynikającego z krytycznej oceny pewnego faktycznego stanu 
rzeczy i są traktowane jako swego rodzaju interpelacje w sprawach mniej-
szej wagi.  



 
 
 
 
 
 
 
Antoni Rost – Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, UAM Poznań 2013 

 151 

Jeżeli Sejm oceni, że organ władzy wykonawczej naruszył w swej dzia-
łalności konstytucję lub ustawę, może zainicjować postępowanie w zakresie 
odpowiedzialności konstytucyjnej.  

Negatywna ocena kierunków polityki prowadzonej przez rząd lub jego 
członków jest podstawą zastosowania odpowiedzialności politycznej, która 
może przybrać formę odmowy udzielenia wotum zaufania albo udzielenia 
wotum nieufności.  

Wotum zaufania jest udzielane każdemu rządowi jako warunek rozpo-
częcia przez niego działalności. Podstawą udzielenia wotum zaufania jest  
w zasadzie program rządu. W rzeczywistości nie bez znaczenia może też być 
ocena personalna kandydatów, oparta na kryterium ich zdolności do wy-
konania przedstawionego programu. Wotum zaufania udziela się w zasa-
dzie większością bezwzględną, jednak na podstawie art. 155 ust. 1 konsty-
tucji możliwe jest także udzielenie go większością zwykłą, jeśli wcześniej 
zastosowane procedury, przewidziane w art. 154, nie doprowadziły do roz-
poczęcia działalności rządu. 

W aktualnej regulacji prawnej w Polsce dopuszczalna jest możliwość 
występowania przez Prezesa Rady Ministrów o wotum zaufania podczas 
kadencji. W takim przypadku udzielenie wotum następuje zwykłą więk-
szością głosów. Instytucja ta może służyć głównie jako forma dyscyplino-
wania posłów wchodzących w skład ugrupowań popierających rząd. 

 Wotum nieufności może przybrać formę wotum zwykłego albo kon-
struktywnego. Wniosek o wotum nieufności wobec rządu może mieć formę 
tylko tzw. konstruktywnego wotum nieufności. Jego koniecznym elemen-
tem jest imienne wskazanie kandydata na nowego premiera. Rozwiązanie 
to wzmacnia pozycję rządu, gdyż wyklucza odwołanie premiera i rządu 
przez tzw. negatywną większość, która nie jest w stanie uzgodnić osoby 
nowego premiera i może w ten sposób spowodować tzw. kryzys gabineto-
wy. Z inicjatywą może wystąpić grupa przynajmniej 46 posłów, przy czym 
raz złożonych podpisów nie można już wycofać. Pomiędzy złożeniem 
wniosku a głosowaniem nad nim musi upłynąć przynajmniej 7 dni; ograni-
czenie to stanowi wzmocnienie pozycji rządu. Wniosek zostaje uchwalony, 
jeżeli opowie się za nim większość ustawowej liczby posłów.  

Jeżeli wniosek nie uzyska wymaganej większości, może być on ponow-
nie zgłoszony dopiero po upływie 3 miesięcy – chyba że podpisze go 1/4 
ustawowej liczby posłów. 

W stosunku do indywidualnych członków rządu – z wyjątkiem pre-
miera – może być uchwalone zwykłe wotum nieufności, polegające tylko na 
odwołaniu konkretnej osoby ze stanowiska. Z wnioskiem o jego przyjęcie 
może wystąpić 69 posłów. Pozostałe warunki i tryb stosowania tej formy są 
identyczne z wotum konstruktywnym. 
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Szczególnym środkiem prawnym związanym z odpowiedzialnością po-
lityczną za wykonanie budżetu jest instytucja absolutorium. Jest ona po-
dobna do instytucji wotum zaufania bądź nieufności, jednak wykazuje 
również szereg istotnych różnic. Przede wszystkim jest ona związana  
z kontrolą jednej tylko dziedziny działalności rządu – wykonania ustawy 
budżetowej. Głosowanie w sprawie absolutorium nie jest uzależnione od 
niczyjego wniosku, stanowi ono obowiązek konstytucyjny, wykonywany 
raz w roku. Absolutorium może być udzielane – albo nie – tylko całej Ra-
dzie Ministrów. Odmienna jest także procedura postępowania w sprawach 
udzielenia absolutorium. Skutkiem nieudzielenia absolutorium była zawsze 
dymisja rządu – w tym sensie, że głowa państwa ani żaden inny organ pań-
stwa nie mogły temu przeszkodzić. W rzeczywistości lat dziewięćdziesią-
tych nigdy jednak ta konsekwencja nie wystąpiła, z uwagi na to, że absolu-
torium uchwalano dla rządów, które już nie istniały, widoczna jednak była 
skłonność do traktowania absolutorium jako formy ogólnej oceny politycz-
nej rządu. W obecnej regulacji konstytucyjnej skutek nieudzielenia absolu-
torium nie jest określony i w związku z tym fakt taki nie powoduje żadnych 
automatycznych skutków personalnych.  

 Rząd przedkłada corocznie Sejmowi sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu, a Najwyższa Izba Kontroli – uwagi do tego sprawozdania oraz anali-
zę wykonania budżetu państwa. Przedstawione dokumenty stają się 
przedmiotem postępowania zbliżonego do procedury ustawodawczej  
w sprawie budżetu: poszczególne komisje sejmowe rozpatrują odpowiednie 
części sprawozdania wraz z uwagami NIK, a rolę koordynatora spełnia 
Komisja Finansów Publicznych. Ona też przedstawia Sejmowi wraz ze swo-
im sprawozdaniem wniosek w sprawie uchwalenia – albo nie – absoluto-
rium dla Rady Ministrów. Głosowanie nad uchwałą przeprowadza się po 
przedstawieniu Sejmowi opinii NIK. Opinia nie powinna zawierać sugestii 
wniosku końcowego, gdyż z natury rzeczy musi on uwzględniać także kry-
teria polityczne. NIK powinna natomiast wskazać Sejmowi główne prze-
słanki merytoryczne, które jego zdaniem należy wziąć pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji. 

Sejm ma również w swej dyspozycji szczególne instrumenty prawne 
związane z kontrolą nad ściśle określonymi decyzjami władzy wykonaw-
czej. Należy tu zaliczyć zwłaszcza wyrażanie zgody na przedłużanie stanu 
wyjątkowego oraz udzielanie upoważnienia prezydentowi do ratyfikowa-
nia umów międzynarodowych, o specjalnym znaczeniu dla państwa. Cho-
dzi tu o umowy określone w art. 89 ust. 1 konstytucji, dotyczące pokoju, 
sojuszy i układów wojskowych lub politycznych, statusu jednostki w pań-
stwie, członkostwa państwa w organizacji międzynarodowej, a także po-
wodujących obciążenia finansowe państwa lub konieczność zmian w usta-
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wodawstwie. Sejm może wykorzystać także instytucję ustawy jako środek 
ingerencji w politykę rządu i za jej pośrednictwem – poprzez zmianę zakre-
su upoważnienia do regulacji w formie rozporządzenia bądź wprowadze-
nie bezpośredniej regulacji ustawowej – zmienić decyzje rządu bądź na-
czelnego organu administracji państwowej. 

 
 

4.6. FUNKCJA KREACYJNA SEJMU 
 
Funkcja kreacyjna Sejmu polega na powoływaniu przez niego innych 

organów państwowych. Sejm czyni to samodzielnie bezwzględną większo-
ścią głosów bądź we współdziałaniu z innymi organami. Od czasu przyję-
cia Polski do Unii Europejskiej Sejm współpracuje także z rządem w zakre-
sie proponowania kandydatur Polski do organów unijnych.  

,Sejm samodzielnie powołuje pełny skład Trybunału Konstytucyjnego  
i Trybunału Stanu (z wyjątkiem przewodniczącego, którym jest z urzędu  
I prezes Sądu Najwyższego) oraz członków kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej. Ponadto Sejm powołuje posłów–członków KRRiTv, Krajowej 
Rady Sądownictwa i Rady Polityki Pieniężnej.  

Ponadto Sejm powołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz Generalnego Inspekto-
ra Ochrony Danych Osobowych, jednak te akty powołania wymagają zgody 
Senatu.  

Na wniosek prezydenta Sejm powołuje Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, na wniosek rządu prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej a 
na wniosek Kolegium IPN – jego Prezesa. Kandydatów na wymienione 
wyżej stanowiska państwowe zgłaszają Marszałek Sejmu lub grupa przy-
najmniej 35 posłów, z tym że na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka także 
Marszałek Senatu lub grupa 15 senatorów, a na stanowisko sędziego Try-
bunału Konstytucyjnego – Prezydium Sejmu lub grupa 50 posłów. 

 Kandydatury na wszystkie stanowiska obsadzane przez Sejm są w za-
sadzie wcześniej przekazywane odpowiednim komisjom sejmowym w celu 
zaopiniowania, jednak Sejm może skrócić postępowanie poprzez pominię-
cie tego etapu procedury. Sejm może także odwołać niektóre z osób zajmu-
jących powyższe stanowiska, jednak może to uczynić tylko wtedy, gdy ist-
nieje wyraźny przepis prawny ustanawiający taką kompetencję parlamentu. 

Współpraca z Radą Ministrów w przedmiocie proponowania kandyda-
tur do organów europejskich polega na obowiązku rządu przedstawiania 
propozycji personalnych i prawie Sejmu, reprezentowanego przez jego 
Komisję do Spraw Unii Europejskiej, do wyrażania w tej sprawie opinii. 
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Opiniowaniem objęte są takie stanowiska, jak członek Komisji Europejskiej, 
Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komi-
tetu Regionów, sędzia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji, dyrek-
tor w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz przedstawiciel Polski  
w Komitecie stałych przedstawicieli przy Unii. 
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NACZELNE ORGANY WŁADZY  
WYKONAWCZEJ 

 
 
 
 
 
 

1. PREZYDENT W SYSTEMIE  
ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RP 

 
 

1.1.WYBORY I KADENCJA PREZYDENTA 
 
Prezydent jest obecnie powoływany w drodze czteroprzymiotniko-

wych wyborów. Kandydat musi liczyć przynajmniej 35 lat i korzystać  
z pełni praw wyborczych, mógł pełnić poprzednio funkcję prezydenta tylko 
przez jedną kadencję, a zgłoszenie kandydatury musi być poparte podpi-
sami 100 000 wyborców. Wymóg ten jest jednakowy dla wszystkich pod-
miotów zgłaszających kandydatury: organizacji politycznych lub społecz-
nych i dla wyborców nie powiązanych więzami formalnymi.  

Dla skuteczności wyboru kandydat musi otrzymać większość bez-
względną ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy żaden z kandyda-
tów wyniku takiego nie uzyska, w terminie 14 dni przeprowadza się gło-
sowanie ponowne, w którym uczestniczą już tylko dwaj „najsilniejsi” kan-
dydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największe liczby gło-
sów. W tej turze głosowania do wyboru wystarcza zwykła większość waż-
nych głosów. Dla pierwszych prezydenckich wyborów powszechnych 
przyjęto zasadę, zgodnie z którą w przypadku wycofania się przez jednego 
ze „zwycięzców” pierwszej tury, drugi zostałby uznany za wybranego bez 
przeprowadzania głosowania. Zasada taka stwarzała możliwość przepro-
wadzania zakulisowych manipulacji politycznych, przede wszystkim jed-
nak budziła zastrzeżenia co do swej zgodności, także z ówczesną konstytu-
cją, która wyraźnie stanowiła, iż podstawą uzyskania mandatu jest wybór. 
W 1995 r., przed wyborami prezydenckimi, dokonano nowelizacji ustawy, 

Rozdział VIII 



 
 
 
 
 
 
 
 Antoni Rost - Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, UAM Poznań 2013 

 156 

wykluczającej dopuszczalność rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich w 
inny sposób, niż w drodze powszechnego głosowania. Jeżeli kandydat, któ-
ry uzyskał prawo udziału w drugiej turze głosowania, z jakichkolwiek przy-
czyn nie mógłby lub nie chciał kandydować w tej fazie postępowania wy-
borczego, jego miejsce zajmie kandydat, który w pierwszej turze uzyskał ko-
lejną największą liczbę ważnie oddanych głosów. Zasada ta obowiązuje rów-
nież w obecnej konstytucji. 

W przypadku wyborów prezydenckich, już na 36 godzin przed dniem 
głosowania zakazane jest prowadzenie agitacji wyborczej w każdej formie.  
O ważności pierwszych powszechnych wyborów prezydenta rozstrzygało 
ostatecznie Zgromadzenie Narodowe, na podstawie sprawozdania Pań-
stwowej Komisji Wyborczej i rozpatrzenia zarzutów i protestów wybor-
czych zaopiniowanych przez Sąd Najwyższy. W wyniku nowelizacji 1995 r. 
wniesiono i w tym przypadku zasadniczą zmianę, powierzając tę kompe-
tencję Sądowi Najwyższemu, działającemu w składzie Izby Pracy, Ubezpie-
czeń Społecznych i Spraw Publicznych. 

Powoływanie Prezydenta RP w wyborach powszechnych nie oznacza, 
że powinien on być uważany za organ przedstawicielski, gdyż jest kwestią 
dyskusyjna, czy można za taki uznać organ jednoosobowy; wskazuje się 
także, że specyfika tego organu uniemożliwia zaliczenie go do tej kategorii.  

 
 

1.2. FUNKCJE PREZYDENTA 
 
W konstytucji zaliczono prezydenta państwa do organów władzy wy-

konawczej, choć już pod rządami poprzedniej regulacji konstytucyjnej  
(w stanie prawnym bardzo zbliżonym do obecnego) zwracano uwagę, że 
status Prezydenta wykracza poza tradycyjny zakres władzy wykonawczej. 
Odpowiednio do tego w art. 126 ust. 1 określa się go jako „najwyższego 
przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest to tradycyjna funkcja głowy 
państwa jako naczelnego organu władzy wykonawczej w modelu egzeku-
tywy dwustopniowej. Należy podkreślić, że oczywiście nie oznacza ona 
kompetencji prezydenta do samodzielnego podejmowania decyzji pań-
stwowych w tak szerokim zakresie, lecz jedynie do działania na najwyż-
szym protokolarnie szczeblu państwowym dla wykonania decyzji podję-
tych zgodnie z konstytucyjnym podziałem kompetencji. Prowadzenie poli-
tyki wewnętrznej i zagranicznej konstytucja zastrzega bowiem dla rządu. 
Zgodnie z powszechnym zwyczajem międzynarodowym głowy państw 
prowadzą wprawdzie tzw. osobistą dyplomację w formie udziału w róż-
nych spotkaniach „na szczycie” i korzystają przy tym ze szczególnych 
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względów, jednak ich działania muszą mieścić się w granicach konstytucyj-
nych kompetencji31.  Z samego przypisania tej funkcji prezydentowi nie 
wynika więc więcej niż z podobnej funkcji, jaką spełnia królowa brytyjska.  

W tym samym przepisie przypisano Prezydentowi funkcję gwaranta 
ciągłości władzy państwowej. Należy ją rozumieć jako spełnianie przez 
Prezydenta funkcji arbitra politycznego, stabilizowanie sytuacji  
w kraju, łagodzenie napięć, mediacje w konfliktach o dużym znaczeniu 
politycznym i społecznym.  

Obok tradycyjnej funkcji reprezentowania państwa w konstytucji po-
wierzono Prezydentowi także funkcję „czuwania nad przestrzeganiem 
Konstytucji, stania na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nie-
naruszalności i niepodzielności jego terytorium”. Również ten przepis ten 
jest sformułowany bardzo ogólnikowo i nie wynikają z niego żadne kompe-
tencje. Można przyjąć, że stanowi on z jednej strony wytyczną ustrojodawcy 
dla ustawodawcy zwykłego co do wprowadzania prawnych instrumentów 
wykonywania tej funkcji, a z drugiej strony wskazuje na główne kryteria, 
którymi powinien kierować się prezydent w wykonywaniu wszystkich 
konstytucyjnych i ustawowych kompetencji.  

Wszystkie funkcje Prezydenta mogą być jednak sprawowane w for-
mach władczych tylko w takim zakresie, w jakim korzysta on z kompetencji 
przyznanych mu w konstytucji lub ustawie i bez stosowania wykładni roz-
szerzającej. 

 
 

1.3. KOMPETENCJE PREZYDENTA 
 
 Kompetencje prezydenta przewidziane konstytucji są bardzo różno-

rodne i liczne. Można je grupować według różnych kryteriów. Jedna  
z możliwych klasyfikacji polega na wyróżnieniu kompetencji: 
a) związanych z prawodawstwem (większość z nich może równocześnie 

służyć dostosowywaniu aktów prawnych bądź praktyki politycznej do 
przepisów konstytucji): 
 – udział w procesie uchwalania i zmian konstytucji RP poprzez prawo 

inicjatywy w celu jej zmiany, 
 – prawo inicjatywy ustawodawczej,  
– prawo weta zawieszającego wobec ustaw,  

________________ 

31 Samodzielne decyzje w sprawach polityki zagranicznej podejmował w okresie swej 
prezydentury L. Wałęsa (np. odmowa udziału w obchodach zakończenia wojny w Moskwie), 
jednak nie miały one prawnej podstawy kompetencyjnej; J. Ciapała, Status ustrojowy prezyden-
ta jako glowy państwa, RPEiS 1996, nr 2, s. 19-20. 
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– prawo występowania do TK o stwierdzenie konstytucyjności lub le-
galności prawa, a także konstytucyjności działania partii politycz-
nych, 

– prawo zarządzania referendum za zgodą Senatu; znaczenie tej insty-
tucji może być bardzo duże, ponieważ nie jest wykluczone narzuca-
nie tą drogą rozstrzygnięć prawnych Sejmowi, 

– wydawanie rozporządzeń i zarządzeń, dla których wymagana jest 
kontrasygnata premiera; 

 b) dotyczących powoływania i odwoływania innych organów pań
 stwowych:  

– desygnowanie prezesa RM i powoływanie na jego wniosek Rady Mi-
nistrów,  

– powoływanie sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (do-
minuje pogląd, że prezydent w każdym razie nie może arbitralnie 
kończyć postępowania w tej sprawie odmawiając wnioskowi; ewen-
tualna odmowa nominacji mogłaby ewentualnie nastąpić w wyjąt-
kowo uzasadnionych okolicznościach i w zasadzie powinna łączyć się 
z wnioskiem do KRS o ponowne rozpatrzenie sprawy)32, 

– rozstrzyganie o przyjęciu dymisji rządu w przypadku rezygnacji 
premiera,  

– powoływanie i odwoływanie organów wojskowych określonych  
w konstytucji i ustawie, 

– powoływanie i odwoływanie prezesów SN, 
– wnioskowanie o powołanie albo odwołanie Prezesa NBP,  
– powoływanie członków innych organów na podstawie ustaw szcze-

gólnych, np. członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady 
Polityki Pieniężnej, prezesów NSA; 

c) w dziedzinie stosunków zagranicznych:  
– ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych,  
– mianowanie i odwoływanie polskich przedstawicieli dyplomatycz-

nych oraz przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących 
przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych (prezydent nie musi 
wniosku uwzględnić, ale nie może działać bez niego); 

________________ 

32 w 2007 r. ówczesny prezydent odmówił nominacji kandydatów przedstawionych przez 
KRS w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Prezydenta RP, bez jakiegokolwiek uzasad-
nienia. Ponieważ prezydent nie jest organem administracji, nie ma też ustawy o urzędzie 
Prezydenta RP, nie istnieje żaden dalszy tryb postępowania w takiej sprawie. Wnioskom 
zainteresowanych odmówiły zarówno NSA jak i Trybunał Konstytucyjny, uznając się za 
niewłaściwe w tej sprawie; w rezultacie kandydaci zostali w praktyce pozbawieni prawa do 
weryfikacji bardzo wątpliwego prawnie rozstrzygnięcia prezydenta zarówno w postępowa-
niu administracyjnym, jak i prawa do sądu. 
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d) w dziedzinie bezpieczeństwa państwa:  
– postanawianie o stanie wojny, jeśli Sejm nie może się zebrać na posie-

dzenie,  
– wprowadzanie stanu wyjątkowego na części lub całości terytorium 

państwa, 
– wprowadzanie stanu wojennego na części lub całości terytorium pań-

stwa oraz ogłaszanie całkowitej lub częściowej mobilizacji; 
e) tradycyjnie przysługujących głowie państwa:  
– nadawanie i zwalnianie z obywatelstwa, 
– stosowanie prawa łaski (uprawnienie o charakterze dyskrecjonalnym, 

polega na darowaniu części albo całości kary – tylko na wniosek  ska-
zanego, z wyjątkiem skazanych przez Trybunał Stanu; aktów łaski nie 
uzasadnia się i nie publikuje ze względu na ochronę interesu osoby 
ułaskawianej), 

– nadawanie orderów i odznaczeń, 
– prawo występowania z orędziem do Sejmu lub Senatu, 

– prawo zwoływania posiedzenia Rady Gabinetowej (Rada Ministrów ob-
radująca pod przewodnictwem Prezydenta, ale bez kompetencji rządu) w 
sprawach szczególnej wagi i przewodniczenia mu. Rada Gabinetowa wy-
kazała swoją przydatność zwłaszcza w okresie drugiej kadencji prezydenta 
Kwaśniewskiego i tzw. kohabitacji z rządem AWS o zasadniczo odmiennej 
orientacji politycznej; prezydent potrafił ją wówczas wykorzystać dla znale-
zienia wspólnego języka i form współpracy. 

 
 

1.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA 
 
Konstytucja nie przewiduje odpowiedzialności politycznej prezydenta. 

Rezygnacja z poddania prezydenta odpowiedzialności tego rodzaju jest 
uzasadniona istnieniem wymogu kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów33. 
Wprawdzie art. 144 ust. 2 konstytucji wprowadza ten wymóg dla aktów 
urzędowych prezydenta, czyli wszelkich jego działań podejmowanych  
w zakresie wykonywania przysługujących mu kompetencji. Z obowiązku 
kontrasygnaty zwolnione są tylko enumeratywnie wyliczone tzw. preroga-
tywy, czyli dyskrecjonalne uprawnienia prezydenta (wykonywane przez 
niego całkowicie samodzielnie, zgodnie z własnym uznaniem potrzeby ich 

________________ 

 33 Nie istnieje jednak automatyzm w zakresie odpowiedzialności politycznej członków 
rządu za kontrasygnowane akty, gdyż żaden przepis konstytucji jej nie wprowadza. Jej pod-
stawą jest ogólnie przyjmowany w świecie zwyczaj; P. Sarnecki, Władza wykonawcza..., s. 9. 
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zastosowania). Obejmują one akty urzędowe prezydenta, które związane są 
z jego uprawnieniami wobec Sejmu (i tu kontrasygnata rządu nie byłaby 
właściwa), z tworzeniem bądź dymisjonowaniem rządu, z wykonywaniem 
klasycznych kompetencji głowy państwa bądź z inicjowaniem określonych 
postępowań prawnych (ustawodawczego, odpowiedzialności konstytucyj-
nej, kontroli konstytucyjności ustaw, kontrolnego NIK). W tej sytuacji moż-
liwości występowania sytuacji, które kwalifikowałyby się do ponoszenia 
przez prezydenta odpowiedzialności politycznej są bardzo ograniczone.  

Prezydent ponosi natomiast odpowiedzialność prawną przed Trybuna-
łem Stanu. Odpowiedzialność ta istnieje na zasadach ogólnych, jednak wy-
kazuje również istotne różnice. Dotyczą one wymogów związanych  
z postawieniem w stan oskarżenia, a także zakresu odpowiedzialności. 
Wstępny wniosek o pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności musi 
złożyć co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. W stan 
oskarżenia może go postawić również tylko Zgromadzenie Narodowe 
uchwałą podjętą kwalifikowaną większością 2/3 głosów ustawowej liczby 
posłów i senatorów (w tym przypadku nie obowiązuje zatem wymóg qu-
orum). Odpowiedzialność prezydenta przed Trybunałem Stanu jest szersza 
niż innych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ponie-
waż obejmuje nie tylko odpowiedzialność konstytucyjną. Trybunał ten jest 
również jedynym sądem karnym właściwym do rozpatrywania prze-
stępstw popełnionych przez prezydenta. Od dnia podjęcia uchwały o po-
stawieniu Prezydenta w stan oskarżenia ulega zawieszeniu pełnienie przez 
niego urzędu. 

 
 

2. RADA MINISTRÓW 
 

2.1. POWOŁYWANIE I SKŁAD RADY MINISTRÓW 
 
Powołanie Rady Ministrów następuje w wyniku współdziałania Pre-

zydenta i Sejmu. Prezydent wskazuje kandydata na premiera, który przed-
stawia prezydentowi wniosek w sprawie proponowanego składu rządu,  
a prezydent powołuje rząd w tym składzie wraz z premierem w terminie 14 
dni od dymisji poprzedniego rządu lub pierwszego posiedzenia Sejmu.  
W terminie 14 dni rząd musi uzyskać następnie wotum zaufania Sejmu, wyra-
żone bezwzględną większością głosów. Podstawą głosowania w Sejmie jest 
obecnie głównie program polityczny przedstawiony przez premiera w expose.  

Jeżeli w powyższym postępowaniu nie uda się spełnić wszystkich wa-
runków przewidzianych dla powołania rządu, inicjatywa przechodzi do 
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Sejmu. Może on terminie 14 dni wybrać premiera na wniosek przynajmniej 
46 posłów i proponowany przez niego rząd bezwzględną większością gło-
sów. W takim przypadku prezydent jest zobowiązany do powołania tak 
sformowanego rządu.  

Trzeci wariant powołania rządu stanowi powtórzenie wariantu pierw-
szego, z tym że dla rozstrzygnięcia w Sejmie wystarcza większość względna 
głosów (w tym trybie votum zaufania otrzymał rząd premiera Marka Belki 
w 2004 r.) . Gdyby jednak i ten etap nie przyniósł rozstrzygnięcia, prezy-
dent obligatoryjnie skraca kadencję Sejmu i zarządza nowe wybory. 

W skład Rady Ministrów wchodzą prezes Rady Ministrów (premier), 
wiceprezesi (jeżeli zostaną powołani), ministrowie34 oraz inni członkowie, 
powołani na podstawie ustaw szczególnych (ostatnimi byli przewodniczący 
Komitetu Badań Naukowych i Komitetu Integracji Europejskiej; obecnie tej 
kategorii członków rządu nie ma, gdyż organy te zostały podporządkowa-
ne ministrom). Prezes Rady Ministrów jest potocznie zwany premierem, 
jednak w konstytucji nigdzie tej nazwy nie użyto. Wykonuje on swoje za-
dania przy pomocy utworzonej w 1996 r. (w miejsce dawnego Urzędu Rady 
Ministrów) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pozycja premiera zakreślo-
na  w konstytucji i innych aktach prawnych jest silniejsza niż pozostałych 
członków rządu. Na specjalną pozycję premiera składają się w szczególno-
ści jego: 

– decydujący wpływ na dobór kandydatów do składu rządu,  
– kompetencja do kierowania pracami rządu i określania jego polityki, 
– wyłączne prawo do wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów  

o uchylenie aktu prawnego ministra, 
– kompetencja do powoływania i odwoływania sekretarzy i podsekre-

tarzy stanu w ministerstwach, 
– kompetencja do koordynowania i kontrolowania pracy ministrów, 
– kompetencja do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy 

ministrami, 
– kompetencja do samodzielnego powoływania i odwoływania pełno-

mocników rządu, 
– kompetencja do sprawowania nadzoru nad samorządem terytorial-

nym. 
Ministrowie wchodzą w skład rządu i proponowani są przez premiera.  
Podstawa prawna w postaci ustawy nie jest już wymagana ani do 

utworzenia urzędu ministra, ani nawet do określenia zakresu jego działa-
nia. Podstawową grupę ministrów stanowią osoby pełniące funkcję jedno-
________________ 

34 Należy odróżniać ministrów - członków rządu od ministrów stanu, którzy mogą być 
powoływani przez prezydenta dla reprezentowania go w zakresie jego kompetencji. 
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osobowych naczelnych organów administracji państwowej, kierujące dzia-
łami administracji rządowej, określonymi w  ustawie z 1997 r. o działach 
administracji rządowej. Kierowanie określonymi działami administracji 
rządowej poszczególnym ministrom powierza premier poszczególnym mi-
nistrom według swego uznania, jednak z pewnymi ograniczeniami wynika-
jącymi z ustawy. Minister kierujący działem administracji rządowej wyko-
nuje swoje zadania przy pomocy urzędu zwanego ministerstwem, który 
tworzy się i przekształca w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów. Ministerstwo dzieli się na departamenty, będące jednostkami wyspe-
cjalizowanymi w określonych dziedzinach kompetencji ministra. Najwyż-
szymi urzędnikami ministerstwa są tzw. wiceministrowie, wśród których 
wyróżnia się powoływanych na wniosek ministra sekretarzy stanu (będą-
cych pierwszymi zastępcami ministra) i podsekretarzy stanu. Nie są oni 
jednak organami państwowymi, a swoje funkcje wykonują w imieniu i z 
upoważnienia ministra. Mogą oni być odwołani przez premiera, przy czym 
wniosek właściwego ministra nie jest prawnie wymagany (w praktyce zda-
rzały się przypadki powołania i odwołania wiceministrów przez premiera 
bez wniosku ministra). W przypadku dymisji rządu sekretarze i podsekre-
tarze stanu (a także wojewodowie i wicewojewodowie reprezentujący rząd 
w terenie) składają dymisje, o których przyjęciu decyduje nowy premier w 
terminie 3 miesięcy od powstania następnego rządu. 

W wyniku zmian konstytucyjnych 1996 r. wprowadzono również moż-
liwość powoływania ministrów wykonujących inne funkcje niż kierowanie 
działem administracji rządowej. Zakres ich zadań jest wyznaczany przez 
premiera według jego uznania, z zachowaniem jednak formy rozporządze-
nia. W takim przypadku rozporządzenie ma nietypową formę aktu indy-
widualnego, dotyczącego tylko konkretnej osoby, określonej imiennie. Do-
puszczalne jest jednoczesne wykonywanie przez ministra funkcji kierowa-
nia resortem i zadań powierzonych przez premiera. Również sam Prezes 
Rady Ministrów może jednocześnie zajmować stanowisko ministra. 

Wszyscy członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną 
przed Sejmem, zarówno indywidualną, jak i solidarną, w formach omówio-
nych w rozdziale dotyczącym funkcji kontrolnej Sejmu. 

 
 
 

2.2. TRYB DZIAŁANIA 
 
W konstytucji wprawdzie nie określa się już rządu jako organu kole-

gialnego, jednak może on wykonywać swoje kompetencje, działając w ta-
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kim właśnie trybie. Jak już wyżej przedstawiono, wynikająca z konstytucji 
pozycja premiera jest jednak znacznie silniejsza niż wynikałoby to z roli 
„pierwszego wśród równych”. Pewne wątpliwości co do zachowania zasa-
dy kolegialności nasuwać może przewidziana w ustawie o Radzie Mini-
strów  dopuszczalność podejmowania rozstrzygnięć przez Radę Ministrów 
w tzw. trybie obiegowym, tzn. w formie korespondencyjnego uzgadniania 
stanowisk. Tryb ten jest niedopuszczalny tylko w przypadku przyjmowania 
projektów ustaw. Ograniczenia te występowały wprawdzie także przed 
wejściem w życie obecnej konstytucji, uległy one jednak rozbudowie, po-
nadto zastrzeżenia co do kolegialnego charakteru tego organu może budzić 
wyraźniejsze niż uprzednio zróżnicowanie statusu członków rządu. Uza-
sadniony wydaje się więc pogląd R. Mojaka, że kolegialność jest raczej 
techniką podejmowania decyzji rządu, niż zasadą jego działania. 

Obrady rządu odbywają się według porządku obrad ustalonego przez 
premiera, a dla ich ważności wymagana jest obecność większości członków. 
Rozstrzygnięcia w zasadzie nie są podejmowane w formie głosowania, lecz 
uzgodnienia stanowisk. Większość głosów rozstrzyga jedynie wtedy, gdy 
osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe. Posiedzenia są poufne, jednak –  
o ile premier nie zarządzi tajności obrad – przedmiot obrad i podjęte decyzje 
podaje się do publicznej wiadomości. Członek rządu, który nie zgadza się  
z przyjętym rozstrzygnięciem, może zamieścić swoje zdanie odrębne w 
protokole, jednak w swoich wystąpieniach publicznych jest zobowiązany do 
zajmowania stanowiska zgodnego z polityką i decyzjami Rady Ministrów. 

Premier może tworzyć w drodze rozporządzenia swoje organy pomoc-
nicze i doradcze w formie stałych komitetów Rady Ministrów lub doraź-
nych dla określonych spraw, może też tworzyć rady i zespoły jako organy 
doradcze i opiniodawcze. Premier może również ustanawiać pełnomocni-
ków rządu do określonych spraw (obecnie np. ds. Osób Niepełnospraw-
nych, równego traktowania, wydobywania węglowodorów itd.).  Na in-
nych zasadach działają tzw. komisje wspólne rządu i określonych środo-
wisk społecznych, gdyż obecnie ich powołanie jest z reguły obligatoryjne i 
wynika bezpośrednio z ustawy35 . 

 

________________ 

35 Najstarszą z tych komisji jest Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu, działająca od 1949 
r., ale bez wyraźnych podstaw prawnych; Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorial-
nego działała do 2005 r. na podstawie rozporządzenia, obecnie na podstawie ustawy z dnia 6 
maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 r., nr 90, poz. 
759); Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych działa także bezpo-
średnio na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2005 r., nr 17, poz. 141). 
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2.3. FUNKCJE I ZAKRES KOMPETENCJI RZĄDU 
 

Rada Ministrów jest – obok prezydenta – jednym z dwóch naczelnych 
organów władzy wykonawczej, wskazanych w art. 10 ust. 2 konstytucji.  
W systematyce konstytucyjnej regulacja dotycząca rządu została umiesz-
czona po postanowieniach odnoszących się do prezydenta, jednak kolejność 
ta nie daje podstaw do wyciągania wniosków dotyczących znaczenia tego 
organu w strukturze władzy wykonawczej. Jest ona raczej odzwierciedle-
niem pewnego porządku protokolarnego, wyrażającego się w konstytucyj-
nym określeniu prezydenta jako najwyższego przedstawiciela państwa. 
Zgodnie z art. 146 ust. 2 domniemanie kompetencji w zakresie władzy wy-
konawczej działa na rzecz rządu, zatem wszystkie inne organy mogą w tym 
zakresie działać tylko w granicach ściśle określonych wyjątków. 

Funkcje Rady Ministrów ogólnie sformułowano w art. 146 ust. 1 i 3, 
powierzając jej prowadzenie polityki zagranicznej i wewnętrznej państwa 
oraz kierowanie całością administracji rządowej. Nie wyczerpuje to jednak 
kompetencji i zadań rządu, które są określone także w wielu innych przepi-
sach (np. rząd inicjuje też większość działań ustawodawczych parlamentu). 
Kompetencja Rady Ministrów do podejmowania decyzji w tym zakresie jest 
ograniczona tylko wyraźnie ustanowionymi w konstytucji bądź ustawie 
wyjątkami, polegającymi na wyłączeniu określonej sprawy do kompetencji 
prezydenta albo innego organu (państwowego bądź samorządowego) .  

Do podstawowych zadań Rady Ministrów zaliczono:  
1) przygotowanie projektu budżetu;  
2) wykonanie ustaw, w tym ochronę na ich podstawie interesów Skar-

bu Państwa; 
3) kierowanie pracą całej administracji państwowej;  
4) utrzymywanie stosunków i zawieranie umów z rządami innych 

państw i organizacjami międzynarodowymi;  
5) zapewnienie bezpieczeństwa państwa.  
W celu umożliwienia wykonywania konstytucyjnych zadań rząd i inne 

naczelne organy administracji zostały wyposażone w kompetencję do wy-
dawania aktów normatywnych. Zarówno Rada Ministrów, jak i jej prezes 
oraz ministrowie mogą wydawać rozporządzenia wykonawcze do ustaw, 
ponadto Rada Ministrów – uchwały, a ministrowie kierujący działami ad-
ministracji rządowej – zarządzenia. Wszystkie akty prawne rządu i jego 
członków (w tym także premiera) przed ich wydaniem poddawane są tzw. 
uzgodnieniom międzyresortowym, czyli konsultacjom z zainteresowanymi 
członkami rządu. Ogłoszone akty prawne ministrów podlegają nadzorowi 
Rady Ministrów, wyrażającemu się w możliwości ich uchylenia na wniosek 
premiera. Wynika z tego, że premier sprawuje także kontrolę nad aktami 
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prawnymi wydawanymi przez ministrów oraz inne osoby zajmujące sta-
nowiska pod tym względem z nimi zrównane. 

 
 
Podstawowa literatura uzupełniająca:  

1. Bożek M., Zapewnienie ciągłości w kierowaniu pracami Rady Mini-
strów pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd Sej-
mowy 2010 nr 6. 

2. Grzybowski M., W kwestii określenia kompetencji Rady Ministrów, 
Państwo i Prawo 1995, z. 5. 

3. Mojak R., Status ustrojowy Rady Ministrów w nowej Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej 
Polskiej w nowej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Wyd. UMCS, Lu-
blin 1998. 

4. Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, 
Kraków 2002. 

5. Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do 
przepisów, Zakamycze 2000 r. 

6. System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a 
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2006. 
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WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  

I PROKURATURA 
 
 
 
 
 
 
 

1. POJĘCIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 
 
Pojęcie wymiaru sprawiedliwości jest ogólnie znane i powszechnie 

używane. Kojarzy się ono zawsze z działalnością sądów, często również 
prokuratorów, niekiedy także policji. Mówiąc o wymiarze sprawiedliwości 
w potocznym języku, najczęściej mamy na uwadze karanie przestępców, 
ewentualnie także wyrokowanie w sprawach majątkowych lub rodzinnych. 
Intuicyjnie zatem, choćby ze względu na powszechność stosowania, pojęcie 
to wydaje się mieć – przynajmniej w swoim podstawowym zakresie – jasną 
i powszechnie rozumianą treść. W praktyce okazuje się jednak, że nie zaw-
sze to, co pozornie oczywiste, jest nim rzeczywiście. W przypadku wymiaru 
sprawiedliwości teza ta potwierdza się przy próbach precyzyjnego zdefi-
niowania tego pojęcia. 

Konstytucja RP nie zawiera prawnej definicji wymiaru sprawied-
liwości. W naukach społecznych „sprawiedliwość” – przy wszystkich od-
miennościach rozumienia tej idei – oznacza jednak zawsze postulat jedna-
kowego traktowania ludzi według pewnych założonych kryteriów. Mogą to 
być kryteria np. pozycji, zasług, dokonań, potrzeb lub inne. W przypadku 
„sprawiedliwości” rozumianej w aspekcie prawnym kryteria te ustalone są 
zawsze w systemie norm prawnych, mają więc charakter formalny i są in-
dywidualną cechą każdego z tych systemów. Sprawiedliwość w znaczeniu 
prawnym oznacza zatem tyle, co zapewnienie każdemu tego, co mu przy-
znaje prawo obowiązujące w danym państwie. Realizacja tego celu jest 
oczywiście obowiązkiem wszystkich organów państwowych. Z pojęciem 
„wymiaru sprawiedliwości” mamy natomiast do czynienia wtedy, gdy po-

Rozdział IX 
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wstaje spór co do tego, czy zostały naruszone prawa lub obowiązki jakiegoś 
podmiotu prawnego.  

Rozpoznanie i rozstrzygnięcie sporu prawnego może być dokonane 
przez różne organy państwowe, przy zastosowaniu różnej procedury.  
W Europie przyjmuje się w tej mierze dwa dominujące i przeciwstawne sobie 
modele. System przyjmowany w Wielkiej Brytanii i państwach skandynaw-
skich dopuszcza orzekanie w sprawach sporów prawnych także przez or-
gany pozasądowe, od których rozstrzygnięć można jednak w praktyce od-
wołać się do sądu. W pozostałych państwach funkcje te mogą pełnić tylko 
organy o charakterze sądowym, a ewentualne wyjątki muszą się łączyć  
z pełną kontrolą sądową36. W art. 175 ust. 1 przepisów konstytucji ustalono 
wyłączność sądów w zakresie wymiaru sprawiedliwości, zatem zakaz wy-
konywania tej funkcji przez jakiekolwiek inne organy. 

Wynika z tego, że w ujęciu konstytucyjnym wymiarem sprawiedliwo-
ści jest rozstrzyganie sporów przez sądy, działające według szczególnych 
zasad określonych w samej konstytucji i rozwiniętych w ustawach wyda-
nych na jej podstawie. Stosowany przed sądami tryb postępowania jurys-
dykcyjnego zawiera szczególne gwarancje procesowe, związane z ustrojo-
wą pozycją tych organów. Spory te mogą mieć różny charakter, nie tylko – 
jak się najczęściej to rozumie – cywilny lub karny. Spory prawne mogą do-
tyczyć także zgodności aktów administracyjnych z prawem (sprawy admi-
nistracyjne) bądź wewnętrznej zgodności aktów prawnych w ramach sys-
temu prawnego (sprawy konstytucyjne). Zawsze jednak konieczne jest wy-
stąpienie przynajmniej trzech elementów sporu:  

1) stron toczących spór,  
2) niezaangażowanego w spór i niezależnego od wszelkich innych 

podmiotów arbitra – sądu oraz  
3) podstawy rozstrzygnięcia sporu, którą jest zawsze tylko i wyłącznie 

obowiązujące prawo (a nie np. moralność, celowość gospodarcza 
itp.). 

Prawo obywatela do sądu jest jednym z podstawowych elementów 
konstytucyjnej zasady państwa prawnego. Oznacza ono gwarancję dla 
obywatela, że sprawa, w której rozstrzygnięciu ma on interes prawny, zo-
stanie rozpatrzona i rozstrzygnięta przez podmiot odrębny i niezależny od 
stron, uwzględniający tylko przesłanki prawne, w trybie pozwalającym na 
pełne przedstawienie racji stron. 

 
 

________________ 

36 L. Garlicki, Prawo do sądu, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1991, s. 547. 
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2. SĄDY I ICH ORGANIZACJA 
 
Zgodnie z postanowieniami konstytucji wymiar sprawiedliwości spra-

wują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne i wojskowe, w zakresie wszystkich 
rozpatrywanych przez nie spraw. Składa się on z kilku wyodrębnionych 
izb. Obecnie są to izby: Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz-
nych, Cywilna, Karna i Wojskowa. Poza rozpoznawaniem i rozstrzyganiem 
kasacji wyroków, Sąd Najwyższy wyjaśnia przepisy prawne budzące wąt-
pliwości lub rozbieżnie stosowane w praktyce sądowej. Jeżeli uchwałę taką 
podejmie skład sędziów przynajmniej jednej izby, uzyskuje ona moc zasady 
prawnej.  

Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Sądy 
rejonowe i okręgowe mogą być tworzone dla kilku gmin lub województw, 
sądy apelacyjne zawsze obejmują obszar kilku województw. Sądy rejonowe 
mogą być, a sądy okręgowe są zawsze podzielone na wydziały (karny, cy-
wilny i inne) w zależności od potrzeb. Szczególny charakter mają wydziały 
sądów rejonowych, zwane sądami grodzkimi, rozpoznające drobne sprawy 
karne (wykroczenia, sprawy ścigane z oskarżenia prywatnego) i cywilne. 
Sądy szczególne mogą powstawać i działać tylko na podstawie wyraźnego 
upoważnienia ustawowego.  

Sądy administracyjne działają na podstawie ustawy z 25 lipca 2002 r.  
– Prawo o ustroju sądów administracyjnych i stanowią odrębny pion są-
dów, nie podlegają one nadzorowi orzeczniczemu Sądu Najwyższego. Do 
ich właściwości należy kontrola działalności administracji publicznej oraz 
rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami 
jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoław-
czymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Kontrola 
administracji publicznej jest wykonywana w szczególności przez kontrolę 
legalności decyzji i postanowień organów administracji, aktów prawa miej-
scowego, rozstrzygnięć nadzorczych podjętych wobec organów samorządu 
terytorialnego. Wniesienie skargi do sądu może nastąpić dopiero po wy-
czerpaniu możliwości odwoławczych w trybie administracyjnym, a jeśli one 
nie przysługują, po uprzednim wezwaniu organu, którego ona dotyczy, do 
usunięcia naruszenia prawa. Sąd bada ją tylko i wyłącznie z punktu widze-
nia jej zgodności z ustawą. 

Od 1 stycznia 2004 r. system sądów administracyjnych stanowią 
wojewódzkie sądy administracyjne (tworzone dla jednego lub kilku 
województw) i Naczelny Sąd Administracyjny, złożony z izb: Finansowej, 
Gospodarczej i Ogólnoadministracyjnej. NSA rozpatruje skargi kasacyjne 
na wyroki sądów wojewódzkich, wyjaśnia przepisy prawne powodujące 
rozbieżności w orzecznictwie i rozstrzyga zagadnienia prawne budzące 
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poważne wątpliwości w konkretnej sprawie rozstrzyganej przez sąd 
administracyjny, a także spory kompetencyjne. 

Sędziowie wszystkich sądów powoływani są obecnie przez prezydenta 
RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Organ ten składa się z 26 
członków, w tym z urzędu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa 
Izby Wojskowej SN, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Mi-
nistra Sprawiedliwości (Prokuratora Generalnego), 15 sędziów różnych 
sądów, 4 posłów, 2 senatorów i osoby wskazanej przez prezydenta pań-
stwa. Sędziowie są powoływani na stałe, gdyż już w 1976 r. zrezygnowano 
z (nigdy nie zrealizowanego) postulatu wybieralności sędziów, a w 1989 r. 
także z kadencyjności Sądu Najwyższego. Osoby przedstawiane do nomi-
nacji muszą spełniać szereg warunków ustawowych, do których należą 
posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończenie 29 lat (sędziowie woje-
wódzkich sądów administracyjnych – 35 lat, Naczelnego – w zasadzie 40 
lat), nieskazitelny charakter, wykształcenie prawnicze, złożenie wymaga-
nych egzaminów i staż pracy. 

 
  

3. ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA  
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

 
Organizacja i działanie wymiaru sprawiedliwości są wyznaczone przez 

wynikające w większości z samej konstytucji zasady: 
1) jednolitości systemu sądowego, 
2) niezawisłości sądów,  
3) niezawisłości sędziów,  
4) instancyjności, 
5) udziału ławników ludowych,  
6) jawności,  
7) gwarancji prawa oskarżonego do obrony,  
8) kontradyktoryjności.  
9) kolegialności,  
Jednolitość systemu sądów służy zapewnieniu jednolitego stosowania 

prawa przez wszystkie sądy w zakresie ich kompetencji i jednocześnie 
uznawaniu wydanych przez nie wyroków na terytorium całego państwa. 
Zasada ta wynika przede wszystkim z postanowień konstytucji zawartych 
w art. 183 ust. 1, ustanawiających nadzór Sądu Najwyższego nad wszyst-
kimi innymi sądami w zakresie orzekania oraz w art. 174, zgodnie z którym 
wyrok każdego sądu wydawany jest w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.  

Niezawisłość sądów nie jest w konstytucji zadeklarowana expressis ver-
bis, jednak wynika ona z konstytucyjnego zastrzeżenia, że organizacja i tryb 
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działania wymiaru sprawiedliwości mają być przedmiotem regulacji usta-
wowej oraz z zasady instancyjności. Instytucje te stanowią gwarancję, że 
działalność orzecznicza sądów będzie wolna od ingerencji z zewnątrz. 
Przede wszystkim chodzi tu o uniknięcie możliwych nacisków ze strony 
organów władzy wykonawczej lub prawodawczej, ale także o wolność od 
bezpośredniej interwencji sądów wyższego stopnia. Sądy te mogą uchylić 
bądź zmienić orzeczenie sądu niższego stopnia, ale dopiero po jego wyda-
niu i z zachowaniem szczególnego trybu postępowania. Niezawisłość są-
dów nie dotyczy natomiast podporządkowania ich działalności administra-
cyjnej organom władzy wykonawczej (Ministrowi Sprawiedliwości) W 
praktyce precyzyjne rozdzielenie obydwu tych sfer jest trudne. Trybunał 
Konstytucyjny rozpatrując w swoim czasie dopuszczalność prawną powie-
rzenia wyłącznie organowi administracji kompetencji do powoływania pre-
zesa sądu uznał, że mimo, iż prezes sądu spełnia prawie wyłącznie czynno-
ści o charakterze administracyjnym, to jednak ma on również uprawnienie 
do skierowania sprawy na posiedzenie, jeśli uzna, że istnieje potrzeba roz-
strzygnięcia zagadnienia wstępnego (art. 299 kpk). Z tego już względu uza-
sadniona jest obawa, że organ administracji mógłby jednak wywierać pe-
wien wpływ na czynności jurysdykcyjne, a wobec tego dominujący udział 
w powoływaniu prezesa sądu powinien mieć samorząd sędziowski (obec-
nie stanowisko prezesa sądu rejonowego obsadza prezes sądu apelacyjnego 
po zasięgnięciu opinii sędziów sądu rejonowego i prezesa właściwego sądu 
okręgowego)..  
 Niezawisłość sędziów zadeklarowana jest w art. 178 konstytucji. 
Zasada ta oznacza zakaz ingerencji organów państwowych bądź jakichkol-
wiek innych podmiotów w sprawy będące przedmiotem rozstrzygnięć do-
konywanych przez sędziego (a także ławnika). Sędzia podlega tylko kon-
stytucji oraz ustawie i tylko ich postanowieniami jest związany przy wyro-
kowaniu. Tak sformułowany przepis konstytucji ma doniosłe znaczenie 
praktyczne, gdyż nakłada na sędziego obowiązek oceniania, czy akt praw-
ny podporządkowany ustawie nie jest z nią sprzeczny. W przypadku 
stwierdzenia przez sędziego takiej niezgodności akt taki nie traci wpraw-
dzie mocy obowiązującej, jednak nie zostanie zastosowany w danej spra-
wie.  

Różne jest natomiast rozumienie podległości sędziego konstytucji: Sąd 
Najwyższy prezentował kilkakrotnie stanowisko, według którego sędzia 
sądu powszechnego może odmówić zastosowania przepisu ustawy uzna-
nego przez siebie za niezgodny z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny jest 
zdania, że sąd powinien w takim przypadku wystosować pytanie prawne 
do Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że przekonująca jest tu argu-
mentacja Trybunału, że kompetencje organów nie mogą być przedmiotem 
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domniemania, a badanie konstytucyjności ustaw powierzono właśnie Try-
bunałowi Konstytucyjnemu, działającemu według specjalnej procedury, 
której nie może stosować sąd powszechny. 
Podstawowymi gwarancjami niezawisłości sędziowskiej przewidzianymi w 
Prawie o ustroju sądów powszechnych są immunitet sędziowski, nietykal-
ność i nieusuwalność sędziów oraz wynagrodzenie odpowiednie do godno-
ści urzędu i zakresu obowiązków. Immunitet sędziowski polega na zakazie 
pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej sądowej lub admini-
stracyjnej bez zgody sądu dyscyplinarnego. Immunitet nie obowiązuje je-
dynie w przypadku zatrzymania na tzw. gorącym uczynku. Za wykrocze-
nia sędzia ponosi natomiast wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną. 
Nieusuwalność sędziów nie ma charakteru absolutnego  
i ustawa dopuszcza pewne wyjątki. Są one jednak oparte na ostrych kryte-
riach i wiążą się z: zrzeczeniem się stanowiska, chorobą, przekroczeniem 
wieku określonego w ustawie. Za popełnione wykroczenia lub przewinie-
nia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych  
i uchybienie godności urzędu, sędzia odpowiada dyscyplinarnie, aż do wy-
dalenia ze służby prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego. Utra-
ta stanowiska sędziego następuje także z mocy prawa, na podstawie pra-
womocnego orzeczenia sądu, skazującego na karę dodatkową pozbawienia 
praw publicznych lub zakaz zajmowania stanowiska sędziego. Przykładem 
rozwiązania konstytucyjnie niedopuszczalnego była natomiast  możliwość 
odwoływania sędziów także bez przeprowadzenia postępowania dyscypli-
narnego, z powodu „sprzeniewierzenia się zasadzie niezawisłości”, przyjęta 
w  nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych w 1993 r.. Trybunał 
Konstytucyjny uznał ten przepis za niezgodny z konstytucyjną zasadą nie-
zawisłości sędziego wskazując, że niedopuszczalne jest stosowanie kryte-
riów nieostrych oraz postępowania pozbawionego gwarancji procesowych, 
w tym kontroli sądowej, a opartego na swobodnym uznaniu władzy wyko-
nawczej lub ustawodawczej. 

 
    Instancyjność polega na sprawowaniu kontroli i nadzoru nad orzecznic-
twem sądów niższych przez sądy wyższe. Jest to tzw. kontrola następna, 
dokonywana dopiero po zakończeniu danej sprawy i przy zachowaniu spe-
cjalnej procedury. Sąd wyższej instancji może w ramach nadzoru zastępo-
wać wyroki sądów niższych własnym orzeczeniem lub je uchylać i przeka-
zywać sprawę do ponownego rozpoznania. Nadzór instancyjny w stosunku 
do orzeczeń sądów rejonowych stosują sądy okręgowe, a w stosunku do 
orzeczeń sądów okręgowych (działających jako sądy I instancji) – sądy ape-
lacyjne. W stosunku do wszystkich sądów nadzór taki sprawuje Sąd Naj-
wyższy, który m.in. rozpatruje kasacje. W aktualnym stanie prawnym są 
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jednak orzeczenia faktycznie wyłączone spod kontroli instancyjnej, co budzi 
zasadnicze zastrzeżenia konstytucyjne. I tak, jeśli sąd II instancji przepro-
wadzi nowy dowód (czyli w tym zakresie sam orzeka w I instancji), na 
podstawie którego zmieni orzeczenie I instancji  a jednocześnie sprawa nie 
podlega kasacji (np. wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 tys. zł), to 
zamknięta jest wszelka możliwość weryfikacji oceny tego dowodu przez 
inny sąd. 

 
Udział ławników ludowych gwarantowany przez konstytucję ma 

ważne znaczenie społeczne. Ławnicy w odróżnieniu od sędziego zawodo-
wego nie muszą posiadać wiedzy prawniczej, reprezentują oni głównie 
społeczny, obywatelski punkt widzenia i ogólne doświadczenie życiowe. 
Kandydatów na ławników – mających co najmniej 30 lat i zamieszkujących 
lub zatrudnionych w miejscu kandydowania nie krócej niż rok – zgłaszać 
mogą organizacje społeczne lub grupy 25 obywateli. Wyboru dokonuje od-
powiednia rada gminy na okres 4 lat kalendarzowych.  

Ławnicy uczestniczą z mocy ustawy w rozpatrywaniu spraw przez są-
dy rejonowe i działające w pierwszej instancji sądy okręgowe, z wyjątkiem 
spraw, w których ustawa przewiduje działanie sądu w składzie jednooso-
bowym bądź wyłącznie zawodowym. Ławnicy mają wszystkie prawa  
i obowiązki sędziów zawodowych, mogą zatem wypowiadać się w sprawie 
winy i kary, korzystają też z immunitetu. Bez wyraźnego upoważnienia 
ustawowego nie mogą natomiast przewodniczyć ani rozprawie, ani nara-
dzie sędziowskiej i wykonywać czynności sędziego poza rozprawą.  

Jawność postępowania przed wszystkimi sądami jest również gwaran-
towana konstytucyjnie, z dopuszczeniem wyjątków określonych  
w ustawie. Wyjątki te, które powinny być w praktyce interpretowane zwęża- 
jąco, dotyczą tylko samej rozprawy, gdyż ogłoszenie i uzasadnienie wyroku 
zawsze musi być ogłoszone publicznie. Jawność nie obejmuje natomiast 
narad sędziowskich. Polega ona na prawie każdego obywatela, w tym 
przedstawicieli redakcji środków masowego przekazu, do wstępu na roz-
prawę i jej relacjonowania. Informacje o przebiegu sprawy powinny być 
oczywiście obiektywne, wolne od prób organizowania presji publicznej na 
sąd. Obok tak rozumianej jawności, tzw. zewnętrznej, wyróżnia się również 
jawność wewnętrzną. Polega ona na obowiązku sądu udostępniania stro-
nom pełnej informacji o wszystkich zdarzeniach i okolicznościach mających 
znaczenie dla postępowania. Jawność wewnętrzna do niedawna nie mogła 
być nigdy ograniczona, obecnie w postępowaniu karnym przewidziano 
wyjątek związany z powołaniem instytucji tzw. świadka incognito. Nie-
przekraczalną konstytucyjną granicę stanowi w tym względzie utrzymanie 
gwarancji możliwości skutecznej obrony. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu 
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Najwyższego tajne mogą i powinny pozostać personalia świadka, natomiast 
treść jego zeznań musi być jawna dla oskarżonego i jego obrońcy. Jeżeli nie 
da się pogodzić tych dwóch wymogów, skorzystanie z tej instytucji w danej 
sprawie jest niemożliwe. 
Prawo do obrony dotyczy procesu karnego i przysługuje oskarżonemu. W 
art. 42 ust.2 konstytucji poręcza się prawo do obrony oraz stwierdza, że 
oskarżony może mieć obrońcę z wyboru lub z urzędu. Prawo do posiadania 
obrońcy jest formalnym prawem do obrony, główne znaczenie ma jednak 
pierwsze zdanie tego przepisu. Zawiera się w nim nakaz takiego ukształ-
towania całej procedury sądowo-karnej, by stworzyć oskarżonemu pełne 
możliwości przytaczania dowodów lub okoliczności dla niego korzystnych 
(trzeba przy tym pamiętać, że nie można od oskarżonego żądać udowad-
niania niewinności) . Nakaz ten dotyczy nie tylko postępowania przed są-
dem, ale również postępowania przygotowawczego (śledztwa albo docho-
dzenia) i po skazaniu. Prawo to jest zarazem jednym z podstawowych praw 
obywatelskich i jedną z najważniejszych gwarancji prawidłowego wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych37.  

 
Kontradyktoryjność wynika pośrednio z przepisów konstytucji wpro-

wadzających równość obywateli wobec prawa oraz jawność i prawo do 
obrony. Polega ona na toczeniu sporu przez dwie równouprawnione strony 
(pozwanego i powoda lub oskarżonego i oskarżyciela) przed niezaangażo-
wanym w spór sądem, który nie musi ograniczać się do oceny twierdzeń 
przeciwników procesowych i może wykazywać własną inicjatywę zmierza-
jącą do ustalenia prawdy obiektywnej. 

Kolegialność w działalności orzeczniczej sądów nie jest obecnie zasadą 
konstytucyjną, w ograniczonym zakresie przewidziana jest w ustawie. Ko-
legialność nie ma zastosowania w rozpoznawaniu przypadków mniejszej 

________________ 

37 Istotne obawy pod tym względem budzi projektowana reforma kodeksu postępowania 
karnego, która przewiduje ograniczenie aktywności sądu a oparcie procesu przede wszystkim 
na dowodach i argumentach przedstawianych przez strony. Przede wszystkim jednak nie 
zachodzi równość stron pomiędzy prokuratorem - organem państwa wyposażonym w różne 
kompetencje a oskarżonym, zwłaszcza przebywającym w areszcie; obrońcy - zwłaszcza z 
urzędu -też nie zawsze prezentują najwyższe zaangażowanie. Może to grozić upodobnieniem 
procesu do modelu amerykańskiego, w którym szanse oskarżonego zależą przede wszystkim 
od tego, na jakiego adwokata go stać. Projekt ten jest uzasadniony koniecznością przyspiesze-
nia postępowań karnych, co jest postulatem słusznym; terminy nie mogą mieć jednak pierw-
szeństwa przed sprawiedliwością i wydaje się, że  wbrew twierdzeniom zwolenników zmia-
ny, zagrożona może być stosowana w procesie karnym zasada prawdy obiektywnej a oskar-
żony może znaleźć się w sytuacji zmuszającej go do aktywnej obrony. W rezultacie prawo do 
obrony może przekształcić się w faktyczny obowiązek oskarżonego, co byłoby rażąco nie-
zgodne z konstytucją. 
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wagi, jest natomiast wymagana dla spraw poważniejszych. Są też sprawy, 
w których orzekają kolegialnie wyłącznie sędziowie zawodowi. 

 
4. PROKURATURA 

 
 Prokuratura nie jest przedmiotem regulacji konstytucyjnej, nie może 
ona też być uznana ani obecnie, ani w przeszłości za element wymiaru 
sprawiedliwości. Przesądza o tym przyjęta w konstytucji zasada wyłączno-
ści sądów w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ jednak działal-
ność prokuratury ma najbliższy związek z działalnością sądów, uzasadnia 
to omówienie jej w tym miejscu. 
 Prokuratura jest – od kwietnia 2010 r. – odrębnym pionem organów 
państwowych. Na jej czele stoi Prokurator Generalny, powoływany na 6-
letnią kadencję przez Prezydenta spośród dwóch kandydatów przedsta-
wionych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury. 
Odwołany może być przez Sejm większością 2/3 głosów na wniosek pre-
miera po zasięgnięciu opinii Krajowej rady Prokuratury, jeśli odrzuci on 
roczne sprawozdanie prokuratora., albo sprzeniewierzy się on złożonemu 
ślubowaniu. Premier może żądać przedłożenia informacji także w ciągu 
roku, ale nie obejmuje to informacji o przebiegu konkretnych postępowań. 
Wygaśnięcie kadencji nastąpi także w razie śmierci prokuratora lub jego 
odwołania przez prezydenta, jeżeli zrzekł się stanowiska, stał się trwale 
niezdolny do pełnienia obowiązków Prokuratora Generalnego na skutek 
choroby lub utraty sił, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, został skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa lub przestęp-
stwa skarbowego albo złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, 
stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,  został prawomocnie uka-
rany karą dyscyplinarną wyższego stopnia. 
 Krajowa Rada Prokuratury jest organem o kompetencjach opinio-
dawczo-kontrolnych, złożonym z 25 członków, głównie z przedstawicieli 
prokuratorów, ale także reprezentantów prezydenta i parlamentu, powo-
ływanym  na 4-letnią kadencję (z tym, że przedstawiciel prezydenta nie ma 
określonej kadencji i może być odwołany w każdym czasie a posłowie i 
senatorowie kończą kadencję wraz z wygaśnięciem swego mandatu przed-
stawicielskiego). 
 Głównymi zadaniami prokuratury są ściganie przestępstw i strze-
żenie praworządności. 
 ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW,  czyli prowadzenie albo nadzorowanie 
postępowania przygotowawczego przeciw osobom podejrzanym o ich po-
pełnienie jest najbardziej tradycyjnym działaniem prokuratury. W ramach 
tego postępowania przygotowawczego prokurator może stosować wobec 
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podejrzanych środki zapobiegawcze. Prokurator spełnia także jedną z klu-
czowych ról w postępowaniu przed sądem jako tzw. oskarżyciel publiczny: 
wnosi akt oskarżenia i popiera go w trakcie rozprawy. Nie jest on jednak 
zobowiązany do starań o ukaranie oskarżonego bez względu na okoliczno-
ści; przeciwnie, może odstąpić od oskarżenia, jeśli w toku przewodu sądo-
wego uzna, że nie ma wystarczających dowodów przeciwko oskarżonemu, 
może też wnosić  apelacje od wyroków także na korzyść skazanego. Obo-
wiązkiem prokuratora jest bowiem oskarżanie w interesie społecznym, ale 
też i „strzeżenie praworządności”, a więc dbanie o to, by przestrzegane były 
wolności i prawa obywatelskie w zakresie wynikającym z ustaw. Jest on 
ustawowo zobowiązany do bezstronności i równego traktowania wszyst-
kich obywateli. Jedną z gwarancji bezstronności  jest zakaz członkostwa w 
partiach politycznych, a także – z wyjątkiem posła lub senatora – zajmowa-
nia się działalnością polityczną.  

STRZEŻENIE PRAWORZĄDNOŚCI: Prokurator może  wytaczać 
powództwa i włączać się w sprawy cywilne oraz w sprawy ze stosunku 
pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli wymaga tego „ochrona praworząd-
ności, interesu społecznego, własności społecznej lub praw obywateli”. De-
cyzje administracyjne może prokurator zaskarżać do sądu i uczestniczyć w 
tym postępowaniu, jeśli uzna, że są one niezgodne z prawem. Dotyczy to 
także uchwał organów samorządu terytorialnego. Jeżeli uchwała organu 
samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z 
prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub 
uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nad-
zoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator 
może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyj-
nego. 

 
Do innych najbardziej istotnych kompetencji prokuratorów należy 

nadzór nad wykonaniem wyroków w sprawach karnych i wszelkich decyzji  
o pozbawieniu wolności oraz podejmowanie środków prawnych zmierzają-
cych do „prawidłowego i jednolitego stosowania prawa” w postępowaniach 
sądowych i innych. Jeżeli w toku postępowania przygotowawczego zostaną 
ujawnione okoliczności sprzyjające popełnianiu przestępstw albo utrudniają-
ce ich wykrywanie, prokuratorowi przysługuje środek prawny zwany wy-
stąpieniem, kierowany do organu odpowiedzialnego za tę sytuację. Prokura-
tor może w nim także żądać przeprowadzenia kontroli lub wszczęcia od-
powiedniego postępowania przeciw winnym; w terminie 30 dni musi 
otrzymać odpowiedź na wystąpienie. 
      Szczególne kompetencje przyznano w ustawie Prokuratorowi Gene-
ralnemu, który może występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnio-
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skami w całym zakresie działalności TK.  Może tez wydawać wytyczne w 
zakresie postępowania przygotowawczego, obowiązujące wszystkie orga-
ny prowadzące takie postępowanie, przedstawia też Prezydentowi wnioski 
w przedmiocie ułaskawienia. Prokurator Generalny powołuje także 
wszystkich prokuratorów na wniosek Krajowej Rady Prokuratury.          
 Do ZASAD ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY należą zasa-
dy jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, 
substytucji i dewolucji. jednolitości i niepodzielności, Zasada jednoosobo-
wego kierownictwa dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych. Proku-
raturą Apelacyjną kieruje jednoosobowo Prokurator Apelacyjny, Okręgową 
- Prokurator Okręgową a Rejonową - Prokurator Rejonowy. Nie są to zatem 
organy kolegialne. Prokuratorzy ci są powoływani przez Prokuratora Gene-
ralnego na kadencję 6- i 4-letnią (prokuratorzy rejonowi) po zasięgnięciu 
opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze  apelacyjnej. Odwołanie 
może nastąpić także ze względu na „nienależyte wykonywanie obowiąz-
ków służbowych”, ale za zgodą Krajowej Rady Prokuratury. 
      Zasada hierarchicznego podporządkowania polega na tym, że wszyscy 
pracownicy prokuratury są podporządkowani bezpośrednim przełożonym, 
których polecenia są dla nich wiążące. W nowym brzmieniu ustawa nadała 
bardziej realne znaczenie w art. 8 ust.1 pojęciu "niezależności prokuratora". 
Przełożony może wydać zarządzenie, polecenie lub wytyczne, ale nie mogą 
one dotyczyć treści czynności procesowej. Jeżeli dotyczą one konkretnej 
sprawy, są dołączane do akt sprawy. Prokurator bezpośrednio przełożony 
może zmienić decyzję prokuratora podległego, ale tylko w formie pisemnej, 
z dołączeniem do akt sprawy. 

Z zasadą hierarchicznego podporządkowania wiążą się zasady sub-
stytucji i dewolucji. Zasada substytucji przyznaje przełożonemu prokurato-
rowi prawo zastąpienia się podwładnym w każdej sprawie, z wyklucze-
niem spraw wyraźnie wskazanych w ustawie. Zasada dewolucji polega na 
uprawnieniu prokuratora przełożonego do przejęcia każdej czynności wy-
konywanej przez podwładnego.  

Zasada jednolitości i niepodzielności działania prokuratury oznacza, 
że każda czynność urzędowa podjęta przez uprawnionego prokuratora jest 
wiążąca dla całej prokuratury i nie może być podważana przez inne jej jed-
nostki organizacyjne. 
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TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY  
I TRYBUNAŁ STANU 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. POZYCJA USTROJOWA TRYBUNAŁÓW 
  
Odrębne zagadnienie stanowią dwa Trybunały utworzone w latach 

osiemdziesiątych: Stanu i Konstytucyjny. Postanowienia ich dotyczące zo-
stały umieszczone wówczas nie w rozdziale 7 konstytucji lipcowej, odno-
szącym się do sądów i wymiaru sprawiedliwości, lecz w oddzielnym roz-
dziale 4, łącznie z Najwyższą Izbą Kontroli, Rzecznikiem Praw Obywatel-
skich i Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Organy, których organizacji  
i kompetencji dotyczyła regulacja zawarta w tym rozdziale, miały jednak 
niewiele cech wspólnych poza bardzo ogólnie rozumianym statusem ustro-
jowym, stąd trudno byłoby je traktować jako odrębną grupę. Przyjmując 
natomiast kryterium funkcji spełnianych przez obydwa trybunały –  
a wydaje się, iż należy uznać podstawowe znaczenie takiego kryterium – nie 
sposób odmówić ich zbieżności z funkcjami sądów. Trybunały także roz-
strzygają spory na podstawie prawa, posługując się również przepisami 
procedury sądowej i sprawują państwowy wymiar sprawiedliwości, choć w 
szczególnym zakresie. Członkowie Trybunałów noszą tytuły sędziów,  
a sama nazwa „trybunału” była w Polsce zawsze synonimem sądu. Trybunał 
Konstytucyjny również sam uznał się za organ sądowy. W konstytucji z 2 
kwietnia 1997 r. trybunały zostały zaliczone do władzy sądowniczej (art. 10 
ust. 2), ale nie do sądów. Obydwa trybunały różnią się od organów wymia-
ru sprawiedliwości – sądów tym, że podstawą ich orzeczeń mogą być nie 
tylko ustawy zwykłe, ale i bezpośrednio konstytucja, a także, że nie podle-

Rozdział X 
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gają nadzorowi ani kontroli jakiegokolwiek innego sądu, w tym także Sądu 
Najwyższego38.  

 
 

2. TRYBUNAŁ STANU 
 

 Trybunał Stanu został utworzony jeszcze w Polsce międzywojennej, 
nie zapisał się jednak wówczas zbyt dobrze. Jedyną rozprawę odbył w 1929 
r. w sprawie przeciw Gabrielowi Czechowiczowi, który jako minister skar-
bu przekazał m.in. znaczne kwoty z budżetu państwa na cele partyjnej 
kampanii wyborczej. Zrobił tak zresztą na pisemne polecenie ówczesnego 
premiera J. Piłsudskiego, który występując w roli świadka nie odniósł się do 
sprawy, lecz nie przebierając w słowach zaatakował oskarżycieli. Skonster-
nowany Trybunał wystąpił o opinię do Sejmu, której nigdy nie otrzymał – i 
na tym sprawa się skończyła.   

Po II wojnie światowej Trybunał Stanu utworzony został dopiero w 
1982 r. dla rozpatrywania odpowiedzialności konstytucyjnej (tzn. prawnej) 
osób sprawujących najwyższe stanowiska państwowe za zawinione naru-
szenie konstytucji lub ustawy, związane z zajmowanym stanowiskiem. Są 
to tzw. delikty konstytucyjne, których charakterystycznymi elementami są: 
1) popełnienie czynu w zakresie urzędowania albo w związku z zajmowa-
nym stanowiskiem;  
2) naruszenie konstytucji lub ustawy nie będące przestępstwem;  
3) wina sprawcy w jakiejkolwiek postaci: umyślnej (zamiar bezpośredni 
albo ewentualny) bądź nieumyślnej (lekkomyślność albo niedbalstwo)39. 

Do osób ponoszących odpowiedzialność konstytucyjną zaliczono: Pre-
zydenta RP (wcześniej członków Rady Państwa), który przed Trybunałem 
odpowiada także za popełnione przestępstwa, członków rządu – którzy 
również ponoszą przed tym organem odpowiedzialność za przestępstwa 

________________ 

38 W 2001 r. podczas nowelizacji ustawy o Trybunale Stanu wprowadzono do niej art. 
20c ust. 3 stwierdzający expressis verbis, że od wyroku wydanego przez Trybunał w II instancji 
kasacja nie przysługuje. Wydaje się, że jest to rozwiązanie konstytucyjnie wątpliwe  
w przypadku wymierzenia kary za przestępstwo popełnione przez prezydenta albo łącznego 
rozpatrywania deliktu konstytucyjnego i przestępstwa popełnionego przez którąkolwiek 
osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS. Osoba ukarana za przestępstwo przez Try-
bunał znajdzie się bowiem wówczas w gorszej sytuacji niż osoba ukarana za identyczny czyn 
przez sąd powszechny.  

 39  Pojawiały się propozycje uzupełnienia znamion deliktu konstytucyjnego o kryterium 
skutków naruszenia, gdyż daleko nie każde naruszenie konstytucji bądź ustawy powoduje 
wszczęcie postępowania. Stanowisko to ma jednak wadę polegającą na tym, że trudno też 
jednoznacznie określić skutki naruszenia ustawy, które miałyby stanowić próg uruchomienia 
procedury odpowiedzialności konstytucyjnej. 
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popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, Prezesów NIK i NBP, 
Prokuratora Generalnego (obecnie jest nim z urzędu Minister Sprawiedli-
wości), Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych (powoływanego na okres woj-
ny), członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz osoby, którym 
premier powierzył kierowanie ministerstwem. Odpowiedzialność konsty-
tucyjną ponoszą oni nie tylko w czasie pełnienia urzędu, ale także po jego 
zakończeniu, za naruszenia prawa dokonane na zajmowanym stanowisku. 
Wniosek o wszczęcie postępowania, odpowiadający wymogom przewi-
dzianym dla aktu oskarżenia, mogą złożyć śledcza komisja sejmowa więk-
szością 2/3 głosów (w związku z okolicznościami ujawnionymi w toku 
badania przez nią sprawy, dla której wyjaśnienia została powołana), grupa 
115 posłów, Prezydent RP. W stosunku do prezydenta wstępny wniosek 
musi być zgłoszony przez 140 posłów lub senatorów. Postępowanie przy-
gotowawcze prowadzi Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, 
która jest w tym postępowaniu odpowiednikiem prokuratora. Postawienie 
w stan oskarżenia następuje na podstawie uchwały Sejmu, a w przypadku 
Prezydenta RP – Zgromadzenia Narodowego, podjętej większością kwalifi-
kowaną 2/3 głosów ogólnej liczby posłów i senatorów. Podjęcie takiej 
uchwały jest równoznaczne z zawieszeniem oskarżonego w pełnieniu 
urzędu.  

Na szczególnych zasadach ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną 
przed Trybunałem posłowie. Mogą oni być postawieni w stan oskarżenia 
tylko przez Sejm, na wniosek jego Marszałka, a zakres odpowiedzialności 
jest ograniczony do przedmiotu określonego w art. 107 konstytucji, tj. do 
naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzysta-
niem majątku skarbu państwa lub komunalnego bądź nabycia składników 
takiego majątku podczas kadencji. W tym przypadku sankcją może być 
tylko utrata mandatu.  

Trybunał, orzekając w sprawach nie stanowiących przestępstwa, dys-
ponuje sankcjami głównie o znaczeniu moralnym i politycznym. Może on 
pozbawić na okres od 2 do 10 lat praw wyborczych, określonych albo też 
wszystkich orderów, odznaczeń i tytułów honorowych lub zdolności do ich 
uzyskania oraz prawa zajmowania kierowniczych stanowisk państwowych 
i społecznych. W stosunku do byłego prezydenta RP można orzec także 
karę dodatkową – utraty prawa do uposażenia i prawa do otrzymywania 
środków finansowych na prowadzenie biura. Trybunał może w szczegól-
nych przypadkach poprzestać na stwierdzeniu winy oskarżonego i nie 
wymierzać mu żadnej z tych kar, jednak zawsze orzeczenie takie spowodu-
je utratę stanowiska, w związku z pełnieniem którego oskarżony naruszył 
ustawę lub konstytucję. Jeżeli jednak sprawy będące przedmiotem postę-
powania miałyby równocześnie cechy przestępstwa, Sejm może powierzyć 
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Trybunałowi przeprowadzenie postępowania i w tej sprawie. Sam Trybunał 
może również przejąć do łącznego rozpoznania sprawę rozpatrywaną przez 
sąd powszechny. W tym zakresie może on orzekać kary jak sąd powszech-
ny. Odpowiedzialność karną wyłącznie przed Trybunałem Stanu ponosi 
Prezydent, a ponadto – w zakresie przestępstw związanych  
z zajmowanym stanowiskiem – członkowie Rady Ministrów. 

Postępowanie przed Trybunałem jest dwuinstancyjne. W pierwszej in-
stancji Trybunał orzeka w składzie pięcioosobowym z udziałem przewod-
niczącego, w drugiej – w składzie siedmioosobowym, także z udziałem 
przewodniczącego, ale z wyłączeniem członków składu orzekającego  
w pierwszej instancji. 

Członkowie Trybunału są powoływani przez Sejm w liczbie 16 człon-
ków i 2 zastępców przewodniczącego, przy czym przynajmniej połowa 
spośród nich musi posiadać kwalifikacje sędziowskie. Przewodniczącym 
jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 

Od czasu wprowadzenia odpowiedzialności konstytucyjnej w 1982 r. 
wstępne postępowanie podjęto przeciw kilkunastu osobom, ale rozpoznano 
tylko jedną sprawę (tzw. afera alkoholowa z początku lat 90., związana ze 
sprowadzaniem do Polski dużych ilości alkoholu). Trzeba jednak zauwa-
żyć, że powszechną zasadą na całym świecie jest traktowanie tej instytucji 
raczej w kategoriach ogólnej prewencji niż praktyki ustrojowej. Państwo, 
którego najwyżsi funkcjonariusze stawaliby pod zarzutami braku posza-
nowania dla zasadniczych aktów prawnych, musiałoby bowiem liczyć się  
z postawieniem w opinii międzynarodowej znaku zapytania co do swej 
wiarygodności. Z tego też względu, aby utrudnić wykorzystywanie odpo-
wiedzialności konstytucyjnej do doraźnych rozgrywek politycznych, w 
1992 r. podwyższono liczbę posłów wymaganą do zgłoszenia wstępnego 
wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej  
z 50 do 115. 

 
 

3. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 
 
Zupełnie odmienny jest zakres zadań Trybunału Konstytucyjnego, któ-

ry jako instytucja konstytucyjna został powołany w 1982 r. wraz z Trybuna-
łem Stanu, jednak w rzeczywistości jego utworzenie stało się możliwe po 
uchwaleniu odpowiedniej ustawy, co nastąpiło dopiero w 1985 r. Opóźnie-
nie w praktycznym wdrożeniu tej instytucji wiązało się ze sporami doty-
czącymi relacji między Sejmem – wówczas najwyższym organem państwa  
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a Trybunałem – który miał weryfikować rozstrzygnięcia tego organu naj-
wyższego.  

Podstawową funkcją Trybunału jest funkcja orzecznicza, polegająca na 
orzekaniu o konstytucyjności i legalności aktów normatywnych wprowa-
dzanych przez centralne organy państwa. Trybunał ma rozstrzygać, czy 
ustawy i umowy międzynarodowe są zgodne z konstytucją, ustawy –  
z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi na podstawie uprzedniej 
zgody wyrażonej w ustawie, a wszystkie inne przepisy prawne, stanowione 
przez organy centralne – z konstytucją, ratyfikowanymi umowami między-
narodowymi i ustawami; o zgodności aktów ustawodawczych z konstytu-
cją oraz aktów normatywnych niższego rzędu wydanych przez naczelne  
i centralne organy państwowe – z konstytucją lub ustawami. W praktyce 
takie określenie zakresu kompetencji prowadziło do pewnych wątpliwości, 
rozstrzygniętych w drodze praktyki w kierunku poszerzenia zakresu wła-
ściwości Trybunału. Trybunał jest kompetentny do oceny wszelkich aktów 
ustanawiających normy generalne, w tym także aktów kierownictwa we-
wnętrznego (decyzji itp.). Z drugiej strony możliwe jest wystąpienie sytu-
acji, w której rozporządzenie nie jest objęte właściwością Trybunału, po-
nieważ nie ma charakteru aktu normatywnego.  

Mimo istniejących wcześniej wątpliwości, kognicja Trybunału objęła  
w praktyce generalnie uchwały normatywne Sejmu, a także uchwały norma-
tywne naczelnych organów samorządu zawodowego w zakresie, w jakim 
stanowią one normy powszechnie obowiązujące (Trybunał przyjął funkcjo-
nalne pojęcie naczelnego lub centralnego organu administracji, tzn. uznał, 
że jest nim w rozumieniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym także pod-
miot nie będący z ustrojowego punktu widzenia naczelnym organem ad-
ministracji, ale posiadający jego kompetencje). Na podstawie ukształtowa-
nego orzecznictwa Trybunału można stwierdzić, że jest on właściwy do 
oceny każdego aktu, zawierającego regulację odpowiadającą pojęciu norm 
prawnych, bez względu na jego nazwę, jeżeli tylko pochodzi on od organu 
centralnego.  

Postępowanie przed Trybunałem może zostać podjęte na wniosek 
uprawnionego podmiotu, na podstawie pytania prawnego bądź skargi kon-
stytucyjnej i w ich granicach (Trybunał nie może rozszerzać przedmiotu 
badania poza zakres wniosku, pytania prawnego lub skargi). Podmiotami 
uprawnionymi do występowania z wnioskami w pełnym zakresie są Pre-
zydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, 50 posłów lub 30 senatorów, 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes NSA, Prokurator Generalny, 
Prezes NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich. W zakresie konstytucyjności 
aktów normatywnych dotyczących niezależności sądów i sędziów z wnio-
skiem może wystąpić także Krajowa Rada Sądownictwa. Ponadto o roz-
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strzygnięcie konstytucyjności lub legalności aktu normatywnego dotyczą-
cego ich zakresu działania mogą występować organy stanowiące samorzą-
du terytorialnego, centralne organy związków zawodowych, organizacji 
pracodawców i organizacji zawodowych oraz związki wyznaniowe. Pyta-
nia prawne mogą przedstawiać Trybunałowi sądy w zakresie konkretnych, 
rozpoznawanych przez siebie spraw.  

Uczestnikami postępowania są jego inicjator, organ, który jest autorem 
zaskarżonego aktu, Prokurator Generalny, a ponadto w przypadku badania 
ratyfikowanej umowy międzynarodowej przedstawiciele Prezydenta, Mini-
stra Spraw Zagranicznych i Sejmu, a w przypadku rozpatrywania skargi 
konstytucyjnej – Rzecznik Praw Obywatelskich, jeśli zgłosi przystąpienie do 
postępowania. 

Kontrola Trybunału ma najczęściej charakter następny i jest dokony-
wana w stosunku do aktu już obowiązującego. Wyjątek stanowi kontrola 
prewencyjna ustaw i umów międzynarodowych dokonywana na wniosek 
Prezydenta przed podpisaniem ustawy lub ratyfikacją umowy międzyna-
rodowej. 

Badając treść aktu normatywnego, zwłaszcza co do jej zgodności z kon-
stytucją, Trybunał jest często zmuszony do jej porównywania z normami 
wynikającymi ze zbyt wielu nieostrych klauzul generalnych znajdujących 
się w konstytucji, do ustalania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi inte-
resami i wartościami społecznymi. Tymczasem te kwestie mają charakter 
polityczny i powinny być znacznie bardziej jednoznacznie rozstrzygane 
przez Sejm, który jest do tego powołany i za to ponosi odpowiedzialność 
polityczną przed suwerenem. Oceniając konstytucyjność lub legalność 
(zgodność z ustawą) aktu normatywnego, Trybunał nie ogranicza się jedy-
nie do badania treści aktu, ale sprawdza także poprawność formalną, obej-
mującą kompetencję organu prawotwórczego do jego wydania i zachowa-
nie trybu stanowienia, określonego w przepisach prawa (stadia postępowa-
nia, dochowanie terminów, zasięgnięcie stanowiska innych organów itp.). 
Jeżeli wyrok mógłby spowodować nakłady finansowe nieprzewidziane  
w ustawie budżetowej, Trybunał zwraca się do Rady Ministrów o wydanie 
opinii w tej sprawie w terminie dwóch miesięcy. Instytucja ta budzi wąt-
pliwości, czy nie oznacza ona podporządkowania prawa względom bardzo 
pragmatycznym, opartym na skutkach orzeczenia. Naruszenie równowagi 
budżetowej nie może być w żadnym wypadku podstawą odstąpienia od 
wymogów prawnych. Jednocześnie jednak Trybunał, czuwając nad zapew-
nieniem konstytucyjności prawa, musi brać pod uwagę także ochronę naj-
wyższych konstytucyjnych wartości, takich jak ujęte w art. 1 i 2 konstytucji, 
które mogą zostać naruszone przy skrajnie rygorystycznym egzekwowaniu 
szczegółowego przepisu konstytucji. 
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 Wyroki Trybunału są obecnie ostateczne i wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia, dokonywanego w dzienniku publikacyjnym, w którym ogło-
szono dany akt normatywny. Utrata mocy obowiązującej następuje z dniem 
ogłoszenia, jednak Trybunał może odroczyć ten termin do dwunastu mie-
sięcy w przypadku ustawy i do osiemnastu miesięcy w przypadku rozpo-
rządzenia. Możliwość ta ma na celu ochronę innych wartości konstytucyj-
nych, w tym w szczególności praw i wolności jednostki czy wypełnienie 
zobowiązań międzynarodowych. Uchylenie przepisów aktu normatywne-
go stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie wydanych na 
ich podstawie prawomocnych rozstrzygnięć sądowych, administracyjnych i 
innych, względnie ich uchylenia bądź stwierdzenia nieważności (stwier-
dzenie niekonstytucyjności przepisu nie powoduje żadnych skutków z mo-
cy prawa dla wydanych na jego podstawie wyroków lub decyzji).  Po-
wstaje jednak naturalna wątpliwość, związana ze stosowaniem przez sądy i 
organy administracji przepisów uznanych za niekonstytucyjne, co do któ-
rych odroczono datę utraty mocy obowiązującej, w okresie tego odroczenia. 
W pierwotnym orzecznictwie Trybunał wskazywał, że przepis uznany za 
niekonstytucyjny pozostaje w mocy i musi być stosowany przez wszystkie 
organy, powoduje jedynie obowiązek odpowiedniego organu podjęcia dzia-
łań na rzecz jego zmiany w jak najkrótszym terminie. Później jednak Try-
bunał uznał, że już z chwilą ogłoszenia wyroku (a więc nawet przed jego 
publikacją) następuje przełamanie domniemania konstytucyjności zakwe-
stionowanego przepisu i wszystkie organy stosujące prawo powinny ten 
fakt uwzględnić w procesie rozstrzygania. Orzeczenie Trybunału tworzy 
swoistą normę intertemporalną (przejściową), o mocy prawnej – z racji kon-
stytucyjnej podstawy - wyższej niż normy wynikające z przepisów przej-
ściowych sformułowanych przez ustawodawcę i organy władzy publicznej 
powinny w ramach przysługującej im autonomii interpretacyjnej samo-
dzielnie stosować wówczas konstytucję (art. 8), odpowiednio oceniając sy-
tuację i wybierając właściwy środek działania. 

Ściśle związana z funkcją orzeczniczą jest funkcja sygnalizacyjna, wyni-
kająca z postanowienia art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybu-
nale Konstytucyjnym. Podobnie jak w funkcji orzeczniczej, jej treścią jest wy-
konywanie kontroli nad stanem prawa, jednak bez podejmowania przez Try-
bunał żadnych rozstrzygnięć zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. 
Funkcja ta jest wykonywana wówczas, gdy Trybunał stwierdza istnienie  
w prawie uchybień bądź luk, które jednocześnie nie nadają się do usunięcia 
w ramach realizacji kompetencji związanych z funkcją orzeczniczą.  

W latach 1989-1997 Trybunał spełniał funkcję interpretacyjną, polega-
jącą na ustalaniu powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. Jej celem 
było wyjaśnienie treści i znaczenia istniejącego prawa. Od połowy 1995 r. 
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ujawnił się jednak na tym tle zasadniczy konflikt pomiędzy Trybunałem  
a Sądem Najwyższym, który w swojej uchwale z 26 maja 1995 r. uznał, że 
wykładnia dokonana przez Trybunał nie jest wiążąca dla sądów, które – 
jako niezawisłe – mogą podlegać tylko wykładni dokonanej przez inne są-
dy. Podległość sędziów wykładni TK stała też, zdaniem Sądu, w sprzeczno-
ści z zasadą niezawisłości sędziów, którzy zgodnie z konstytucją podlegali 
(wówczas) tylko ustawie. Ponadto Sąd Najwyższy uznał, że nieprzyznanie 
sądom uprawnienia do wnioskowania o dokonanie wykładni przez Trybu-
nał oznaczało zamiar ustawodawcy powierzenia tej funkcji samym sądom. 
W efekcie sporu w konstytucji z 1997 r. nie uwzględniono już kompetencji 
Trybunału Konstytucyjnego do dokonywania powszechnie obowiązującej 
wykładni ustaw. 

Pozbawienie Trybunału funkcji interpretacyjnej spowodowało bardzo 
niekorzystne rezultaty. Wykładnia Trybunału miała zawsze charakter 
abstrakcyjny, sądowa natomiast powstaje w związku z rozpatrywaniem 
konkretnej sprawy. Trybunał dokonywał zatem wykładni ustawy także wtedy, 
gdy z uwagi na przedmiot interpretowanych przepisów nie może mieć 
zastosowania wykładnia sądowa albo też, gdy do jej zastosowania nie było 
podstaw, ponieważ nie toczyła się w tym zakresie konkretna sprawa przed 
sądem.  

Powstała luka jest wypełniana w pewnej mierze przez tzw. wyroki in-
terpretacyjne Trybunału. Są to wyroki wydawane w zakresie realizacji 
funkcji orzeczniczej, w których stwierdza się, że konkretny przepis jest 
zgodny z konstytucją, ale tylko wówczas, gdy rozumie się go w konkretny 
sposób, wskazany w treści wyroku. Istnienie tego rodzaju wyroków nie jest 
powszechnie aprobowane i budzi zastrzeżenia, jednak zwolennicy tego 
rozwiązania wskazują, że jest to sposób usunięcia niekonstytucyjnych treści 
potencjalnie tkwiących w badanym przepisie.  

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 
Trybunał wykonuje również funkcję orzekania o sprzeczności z konstytu-
cją celów lub działalności partii politycznych. Funkcja ta może mieć cha-
rakter prewencyjny, gdy jest wykonywana na wniosek Sądu Okręgowego  
w Warszawie, złożony podczas trwania procedury badania dokumentów 
stanowiących podstawę wpisu partii do ewidencji. Po uzyskaniu przez par-
tię wpisu do ewidencji wniosek o zbadanie zgodności jej celów lub działa-
nia z konstytucją mogą zgłosić podmioty uprawnione do składania wnio-
sków w zakresie funkcji orzeczniczej Trybunału. Jeżeli wyrok stwierdzi 
zasadność wniosku, skutkiem jest wykreślenie partii z ewidencji  
i wszczęcie postępowania likwidacyjnego. 

Trybunał rozstrzyga również spory kompetencyjne centralnych kon-
stytucyjnych organów państwa. Spór taki zachodzi wówczas, gdy przy-
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najmniej dwa takie organy uznały się za właściwe w tej samej sprawie albo 
też, gdy żaden z tych organów nie uznaje swojej właściwości. Wszczęcie 
tego postępowania powoduje zawieszenie postępowania będącego przed-
miotem sporu kompetencyjnego. Trybunał może też postanowić o tymcza-
sowym uregulowaniu kwestii spornych. W praktyce jednak funkcja ta jest 
martwa, bo zdarzające się spory kompetencyjne rozwiązywane są głównie 
metodami politycznymi, nie prawnymi. 

Odrębną funkcją Trybunału jest przewidziane w konstytucji stwier-
dzanie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta. Aktualizuje 
się ona w sytuacji, gdy Prezydent nie może sprawować urzędu, ale nie jest 
też w stanie zawiadomić o tym Marszałka Sejmu. Skutkiem stwierdzenia tej 
przeszkody jest powierzenie Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykony-
wania obowiązków Prezydenta. 

Wszyscy członkowie Trybunału w liczbie 15 powoływani są przez Sejm 
na dziewięcioletnią kadencję, obliczaną indywidualnie. Ponowny wybór 
jest niedopuszczalny, ze względu na obawę o naruszenie niezawisłości sę-
dziego. Członkiem Trybunału Konstytucyjnego może zostać tylko osoba 
posiadająca kwalifikacje wymagane do powołania na stanowisko sędziego 
Sądu Najwyższego lub NSA. Sędziowie Trybunału – odmiennie niż wszy-
scy pozostali – nie podlegają ustawom, a jedynie konstytucji. Korzystają oni 
z immunitetu sędziowskiego i są nieusuwalni, z wyjątkiem skazania pra-
womocnym wyrokiem za przestępstwo, usunięcia ze stanowiska orzecze-
niem sądu dyscyplinarnego (złożonego z sędziów Trybunału) oraz orze-
czenia komisji lekarskiej stwierdzającego niezdolność do wykonywania 
obowiązków sędziego. 
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ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ  
I OCHRONY PRAWA 

 
 
 
 
 
 

1. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
 
Najwyższa Izba Kontroli została utworzona jeszcze przez Naczelnika 

Państwa w 1919 r. jako wyspecjalizowany organ kontroli. Od czasu Konsty-
tucji Marcowej jest ona powiązana bezpośrednio z Sejmem i w tym general-
nym kształcie istnieje – z przerwami w latach 1944-1947/9 i 1952-1957 – do 
dnia dzisiejszego.  

Najwyższa Izba Kontroli jest organem naczelnym, ale równocześnie je-
dynym w tym pionie organów państwowych, ponieważ nie istnieje struktu-
ra terenowych organów kontroli, będących odpowiednikami NIK w jed-
nostkach podziału administracyjno-terytorialnego państwa. Izba jest jednak 
usytuowana na czele całego systemu kontroli państwowej i zajmuje naj-
wyższą pozycję wśród wszystkich organów kontrolnych administracji pu-
blicznej. Są one ustawowo zobowiązane do współdziałania z NIK, która 
może m. in. żądać przedstawienia wyników kontroli przez nie prowadzo-
nych, a także zlecać im przeprowadzenie kontroli doraźnej.  

NIK ma gwarantować Sejmowi i posłom fachowe i obiektywne infor-
macje o rzeczywistym stanie rzeczy w państwie, niezbędne do spełniania 
funkcji kontrolnej Sejmu (m.in. analizę wykonania budżetu i realizacji poli-
tyki pieniężnej, opinię w sprawie absolutorium, informacje o wynikach kon-
troli). Ten sam wymóg obiektywizmu wymaga jednak utrzymania pewnej 
niezależności NIK od Sejmu, gdyż płynące z niego naciski polityczne mo-
głyby wpływać na zniekształcenie wyników pracy Izby. Gwarancjami nie-
zależności są pozycja prezesa NIK oraz konstytucyjne i ustawowe okreś-
lenie zakresów, a zwłaszcza kryteriów kontroli.  

NIK ma jednak wspierać także organy władzy wykonawczej w kiero-
waniu przez nie administracją publiczną. Mogą one wnioskować o prze-

Rozdział XI 
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prowadzenie kontroli (Sejm może ją zlecać); ponadto NIK może także pro-
wadzić kontrole z własnej inicjatywy. NIK przedstawia wyniki kontroli 
także organom władzy wykonawczej. Delegatury Izby przedstawiają takie 
informacje odpowiednim wojewodom i organom stanowiącym samorządu. 

Najwyższą Izbą Kontroli kieruje jej prezes, którego pozycja jest szcze-
gólna. Jest on powoływany na wniosek 35 posłów lub Marszałka Sejmu 
przez Sejm za zgodą Senatu, najwyżej na dwie sześcioletnie kadencje. Pre-
zes korzysta z immunitetu formalnego, identycznego z poselskim, jednak 
bez możliwości zrzeczenia się go. Nie może uczestniczyć w działalności 
politycznej, zajmować innych stanowisk (z wyjątkiem profesora szkoły 
wyższej), posiadać mandatu parlamentarnego. Ma natomiast obowiązek 
uczestniczenia w posiedzeniach Sejmu. Możliwe jest odwołanie Prezesa 
przez Sejm, jednak tylko w przypadku wystąpienia określonych w ustawie 
zdarzeń (zrzeczenie się, prawomocny wyrok, zakaz pełnienia stanowisk, 
uznanie trwałej niezdolności w związku z chorobą). Niedopuszczalne są 
więc sankcje wobec prezesa oparte na podstawie politycznej. Poza kierowa-
niem pracami NIK, jej prezes jest także samoistnym konstytucyjnym orga-
nem kontroli prawa, gdyż może występować z wnioskami do TK w sprawie 
stwierdzenia konstytucyjności bądź legalności aktów normatywnych, roz-
strzygania sporów kompetencyjnych, a także stwierdzenia zgodności  
z konstytucją celów lub działalności partii politycznych (art. 191 ust. 1 pkt 1). 

Niezależnie od szczególnej pozycji prezesa, Najwyższa Izba Kontroli 
ma charakter kolegialny (art. 202 ust. 3), wyrażający się w istnieniu i pozycji 
Kolegium NIK. W jego skład wchodzą powoływani przez Marszałka Sejmu 
na wniosek Prezesa NIK: wiceprezesi, dyrektor generalny NIK oraz 7 
przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych i 7 dyrektorów jedno-
stek organizacyjnych Izby. Członkowie Kolegium są niezawiśli i mogą zgła-
szać zdania odrębne do podejmowanych uchwał. Najważniejsze rozstrzy-
gnięcia NIK należą do właściwości Kolegium NIK. Jego kompetencje mają 
zróżnicowany charakter. Można wśród nich wyróżnić kompetencje za-
twierdzające (roczne sprawozdanie z działalności NIK, analiza wykonania 
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej), stanowiące (opinia w spra-
wie absolutorium dla rządu, wystąpienia pokontrolne dotyczące organów 
centralnych, wnioski do Sejmu w sprawie rozpatrzenia problemów związa-
nych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne), opinio-
dawcze (programy kontroli i wyniki kontroli szczególnie ważnych, sprawy 
wniesione przez prezesa albo 1/3 członków Kolegium). 

Najwyższa Izba Kontroli organizacyjnie jest podzielona na departa-
menty i delegatury. Departamenty są wyodrębnione na podstawie kryte-
rium przedmiotowego i mają charakter merytoryczny (np. departamenty 
Kontroli Doraźnych, Administracji Publicznej, Budżetu Państwa, Finansów 
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i Bankowości, Pracy i Spraw Socjalnych) bądź wewnątrzorganizacyjny (np. 
departamenty: Gospodarczy, Prawny, Kadr i Szkolenia). Delegatury są to 
terenowe jednostki kontrolne, obejmujące obszar kilku dawnych woje-
wództw (np. delegatura w Poznaniu obejmuje obszar dawnych woje-
wództw poznańskiego, pilskiego i leszczyńskiego). 

Najwyższa Izba Kontroli jest organem o kompetencjach wyłącznie kon-
trolnych. Kontrola ma różne definicje w literaturze, ale ogólnie oznacza 
zespół działań polegających na obserwacji i analizie działań (zaniechań) 
określonego podmiotu, zestawieniu wyników analizy z przyjętym układem 
odniesienia (wzorcem), sformułowanie wniosków i przedstawienie ich wła-
ściwemu podmiotowi. Z tak określonej definicji wynika, że w pojęciu kon-
troli nie mieści się możliwość wpływania na zmianę postępowania jednost-
ki kontrolowanej, a wyłącznie ustalenie stanu faktycznego i jego zgodności 
z przyjętymi ustaleniami. Możliwość władczej ingerencji w działalność 
podmiotu nie odpowiadająca wzorcowi, związana jest z posiadaniem 
uprawnień nadzorczych (np. uchylenie albo zmiana decyzji, zastąpienie 
podmiotu poddanego nadzorowi w podjęciu określonego działania). Ich 
wykonanie jest zawsze rezultatem kontroli, którą może przeprowadzić sam 
organ nadzoru, ale także inny organ, o kompetencjach wyłącznie kontrol-
nych. 

Zakres kompetencji kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli jest określo-
ny w samej konstytucji (art. 203) i jest zróżnicowany w stosunku do różnych 
podmiotów. Izba w działalności kontrolnej posługuje się czterema tradycyj-
nymi kryteriami: legalności (ocena zgodności z ustawą – czy kontrolowane 
działanie ma podstawę prawną i nie narusza ustawy), gospodarności (oce-
na efektywności działania, stosunku poniesionych nakładów do osiągnię-
tych rezultatów), celowości (ocena przydatności działania dla osiągnięcia 
założonego celu), rzetelności (ocena zachowania reguł sztuki i dobrej wiary 
w działaniu). Kryteria legalności i gospodarności mają znaczenie uniwer-
salne, odnoszą się do wszystkich podmiotów poddanych kontroli NIK; kry-
terium celowości nie ma zastosowania przy kontrolach dotyczących jedno-
stek niepaństwowych: samorządu terytorialnego, podmiotów komunalnych 
oraz innych jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców. Wobec jednostek 
tych i przedsiębiorców nie ma ponadto zastosowania kryterium rzetelności. 
Przeprowadzając kontrolę, NIK zwraca szczególną uwagę na realizację bu-
dżetu państwa i wykonywanie ustaw. 

Podmioty poddane kontroli NIK można podzielić na grupę kontroli ob-
ligatoryjnej i fakultatywnej. Do grupy kontroli obligatoryjnej należą organy 
i jednostki państwowe, jednak w stosunku do niektórych z nich istnieją 
pewne ograniczenia. Organy pomocnicze najwyższych organów państwo-
wych (kancelarie: Prezydenta, Sejmu, Senatu), Krajowa Rada Radiofonii i 
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Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pa-
mięci Narodowej, Państwowa Inspekcja Pracy w zasadzie podlegają kontro-
li tylko w zakresie wykonania budżetu, gospodarki finansowej i majątko-
wej. Możliwe jest jednak przeprowadzenie w stosunku do tych jednostek 
kontroli w pełnym zakresie, jeżeli zleci ją Sejm, a w stosunku do kancelarii 
Prezydenta bądź Senatu – odpowiednio Prezydent bądź Senat. Najwyższe 
organy sądowe: SN, NSA, TK oraz Rzecznik Praw Obywatelskich  
i Krajowe Biuro Wyborcze podlegają kontroli NIK wyłącznie w zakresie 
wykonania budżetu, gospodarki finansowej i majątkowej. 

Grupę kontroli fakultatywnej stanowią jednostki samorządu teryto-
rialnego i komunalne oraz jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, 
inne niż państwowe, samorządowe i komunalne. O ile jednostki samorzą-
dowe podlegają kontroli w takim zakresie, jak jednostki administracji rzą-
dowej (jednak z wyłączeniem kryterium celowości, gdyż samorząd jest  
w tym zakresie samodzielny), to zakres kontroli wobec innych jednostek  
(w tym stowarzyszeń, przedsiębiorstw prywatnych) jest znacznie ograniczony. 
Obejmuje on tylko wykorzystywanie przez nie mienia i środków państwo-
wych lub komunalnych i wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych 
wobec państwa. W skład tego zakresu wchodzą m.in. wykonywanie zadań 
zleconych lub powierzonych przez państwo bądź samorząd terytorialny, 
zamówień publicznych, organizowanie prac interwencyjnych albo robót 
publicznych, korzystanie z pomocy publicznej lub środków przyznanych 
na podstawie umów międzynarodowych, wykonywanie zadań z zakresu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wynikiem kontroli w odniesieniu do jednostki kontrolowanej jest spo-
rządzenie protokołu i ewentualnie wystąpienia pokontrolnego. Jeżeli wyni-
ki kontroli stwarzają uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, 
NIK kieruje także zawiadomienie do organów ścigania. Sejm i organy wła-
dzy wykonawczej otrzymują natomiast informacje o wynikach kontroli. 
Ponadto Izba może przedstawić wnioski o rozpatrzenie konkretnych pro-
blemów zauważonych podczas kontroli lub wystąpienia, zawierające zarzu-
ty wobec osób zajmujących stanowiska w organach centralnych. Wystąpie-
nie takie może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności politycznej 
bądź konstytucyjnej. 

 
 

2. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
 

Instytucja rzecznika praw obywatelskich została w Polsce wprowadzona na 
wzór szwedzkiej instytucji ombudsmana, ustanowionej w Szwecji  
w 1709 r. i po 10 latach przekształconej w urząd kanclerza sprawiedliwości. 
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Od 1809 roku ombudsman stał się odrębnym konstytucyjnym organem, 
którego głównym zadaniem stała się kontrola przestrzegania praw jednost-
ki przez władzę publiczną, głównie administrację i sądy. Po II wojnie świa-
towej, a zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach XX w. instytucja ta – wraz 
ze wzrostem znaczenia ochrony praw jednostki – zaczęła coraz częściej po-
jawiać się w systemach prawnych innych państw na całym świecie. Obecnie 
jest ona znana w około 80 państwach świata, w tym prawie we wszystkich 
państwach europejskich. Od 1995 r. na podstawie traktatu  
z Maastricht Parlament Europejski może również powoływać odrębnego 
ombudsmana Unii Europejskiej. Organy te są oparte generalnie na wzorcu 
szwedzkim, choć występują tu także różne odmienności, np. nadawanie 
temu organowi charakteru kolegialnego, tworzenie rzeczników wyspecjali-
zowanych w pewnych dziedzinach czy powoływanie także organów o cha-
rakterze terenowym (również w samej Szwecji powołuje się obecnie czte-
rech ombudsmanów parlamentarnych o zróżnicowanym zakresie działa-
nia). 

 
W Polsce organ ten został utworzony na podstawie obowiązującej do 

dziś ustawy z dnia 15 lipca 1987 r., a z dniem 8 kwietnia 1989 r. uzyskał 
rangę konstytucyjną i następnie został przejęty także przez obowiązującą 
konstytucję z 2 kwietnia 1997 r. (art. art. 208-212). Polski model rzecznika 
wzorowany jest na modelu szwedzkim, jednakże rozwiązania polskie róż-
nią się w istotnych jego punktach. Element upodabniający polski model do 
pierwowzoru szwedzkiego to przede wszystkim szeroki zakres właściwo-
ści. Różnice wiążą się z przewidzianymi w ustawie możliwościami organi-
zacyjnej rozbudowy tej instytucji poprzez powołanie zastępców rzecznika 
(w tym zastępcy do spraw żołnierzy) i pełnomocników terenowych. W kon-
stytucji przewidziano także odrębną instytucję Rzecznika Praw Dziecka 
(art. 72 ust. 4), jednak bez określenia relacji pomiędzy obydwoma organami. 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucjonalnie oddzielony od in-
nych organów państwa, nie mieści się w systemie trójpodziału władzy i nie 
należy do żadnej z trzech tradycyjnych władz. Jest to organ umieszczony  
w Konstytucji jako organ kontroli i ochrony prawa, obok Najwyższej Izby 
Kontroli i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

Rzecznik jest powoływany przez Sejm, za zgodą Senatu, na pięcioletnią 
kadencję, która może być powtórzona tylko raz. Kandydat na tę funkcję 
może być zgłoszony przez Marszałka Sejmu albo grupę 35 posłów i musi 
wyróżniać się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wy-
sokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość spo-
łeczną. Tak sformułowane wymogi podkreślają osobisty charakter tego 
urzędu. 
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Rzecznik jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych 
organów państwowych. Odpowiada jedynie przed Sejmem, który może go 
odwołać, jeżeli: 

1) zrzekł się on wykonywania obowiązków, 
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choro-

by, ułomności lub upadku sił, stwierdzonych orzeczeniem lekarskim, 
3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu. 

Rzecznika chroni immunitet formalny, korzysta także z nietykalności. 
Nie może on być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do 
odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie może być on 
również zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym 
uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do 
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 
niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać 
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 

Zgodnie z art. 212 konstytucji rzecznik posiada obowiązek corocznego 
informowania Sejmu o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wol-
ności i praw człowieka i obywatela w państwie. 

W konstytucji określono zakres działania rzecznika poprzez wskazanie, 
że stoi on na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela określonych 
w konstytucji i w innych aktach normatywnych. Podstawowym jego zada-
niem jest kontrola sposobu przestrzegania praw i wolności obywateli  
w działalności innych organów państwa. Na podstawie art. 80 konstytucji 
każdy (a więc każdy podmiot prawa, także cudzoziemiec, organizacja spo-
łeczna, organ samorządu) może zwrócić się do rzecznika z wnioskiem  
o pomoc w ochronie wolności lub praw naruszonych przez organy władzy 
publicznej. Rzecznik może jednak podejmować sprawy także z własnej ini-
cjatywy. 

Rzecznik sam decyduje o podjęciu lub o odmowie podjęcia sprawy.  
Po zbadaniu sprawy rzecznik może: 

1) wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw i wolno-
ści człowieka i obywatela; 

2) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, która 
dopuściła się naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela. W przy-
padku, gdy adresatem wystąpienia byłby organ sądowy, nie może ono na-
ruszać zasady niezawisłości sędziowskiej. Wystąpienie to zawierać powin-
no opinie i wnioski rzecznika co do sposobu załatwienia sprawy, a ponadto 
rzecznik żądać w nim może wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub 
zastosowania sankcji służbowych. Adresat wystąpienia zobligowany jest do 
poinformowania rzecznika w ciągu 30 dni o podjętych działaniach lub  
o zajętym stanowisku. Jeżeli odpowiedź tego organu nie jest dla rzecznika 
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satysfakcjonująca, to może on zwrócić się do organu nadrzędnego wobec 
danej jednostki o podjęcie odpowiednich działań; 

3) zwrócić się o zastosowanie prawem przewidzianych środków do 
jednostki nadrzędnej nad tą, która naruszyła prawa i wolności człowieka  
i obywatela; 

4) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz uczestni-
czyć w toczących się już postępowaniach na prawach przysługujących pro-
kuratorowi; 

5) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela (Policję lub pro-
kuratora) postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa 
ścigane z urzędu; 

6) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, zaskarżać de-
cyzje do sądu administracyjnego oraz uczestniczyć w toczących się już postę-
powaniach administracyjnych na prawach przysługujących prokuratorowi; 

7) wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach  
o wykroczenia, a także wystąpić o uchylenie prawomocnego rozstrzygnię-
cia w tych sprawach, 

8) wnieść środek prawny od prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego 
(kasację bądź rewizję). 

Rzecznik może także inicjować zmiany w prawie bądź w jego 
stosowaniu w zakresie objętym jego właściwością, poprzez występowanie o 
podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź dokonanie zmian w aktach prawa 
podustawowego, a także poprzez występowanie do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskami w pełnym zakresie jego działalności (art. 188) 
i udział w postępowaniu w sprawach skarg konstytucyjnych, a także 
poprzez występowanie do Sadu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów 
prawnych, które budzą wątpliwości bądź są stosowane niejednolicie.  

Organ, organizacja lub instytucja, do której zwróci się rzecznik obowią-
zane są z nim współdziałać i udzielać mu pomocy, poprzez m.in. zapew-
nienie mu dostępu do akt i dokumentów, udzielać żądanych przez rzeczni-
ka wyjaśnień i informacji.  

W praktyce większość spraw kierowanych do rzecznika dotyczy praw 
osób niepełnosprawnych, postępowań karnych, świadczeń społecznych  
i ochrony praw konsumenta. W 2002 r. na prawie 38 000 wniosków w pra-
wie połowie spraw rzecznik ograniczył się do wskazania wnioskodawcy 
środków postępowania, których ten jeszcze nie wykorzystał, odmówił pod-
jęcia postępowania tylko wobec niespełna 2% wniosków. Korzystając ze 
swoich kompetencji, rzecznik skierował m.in. 342 wystąpienia problemowe, 
w tym 117 wniosków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, 21 wniosków 
do Trybunału Konstytucyjnego w trybie art. 188 konstytucji i 8 zawiado-
mień o przystąpieniu do postępowania ze skargi konstytucyjnej (na 195 
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skarg rozpatrywanych), 133 kasacje i rewizje nadzwyczajne. Inne kompe-
tencje były wykorzystywane sporadycznie. 

 
3. KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 

 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powstała na podstawie nowelizacji 

konstytucji z 1952 r. dokonanej w dniu 15 października 1992 r. jako organ 
stojący „na straży wolności słowa, realizacji prawa obywateli do informacji 
oraz interesu społecznego w radiofonii i telewizji” (art. 36 b tekstu jednoli-
tego). W zasadzie identyczne określenie zadań Rady znajduje się w obecnie 
obowiązującej konstytucji (art. 213 ust. 1). Utworzenie tej instytucji związa-
ne było z jednej strony z uznaniem rosnącej roli tzw. mediów elektronicz-
nych, a z drugiej – z wprowadzeniem ustrojowej zasady pluralizmu poli-
tycznego, mającej fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania społeczeń-
stwa obywatelskiego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została pomyśla-
na jako organ regulujący funkcjonowanie radia i telewizji w sposób zapew-
niający pluralizm w tej dziedzinie. Powinna ona zatem w tym celu mieć 
zarówno kompetencje reglamentacyjne, jak i kontrolne, a nawet nadzorcze. 
Zakres tych zadań i kompetencje (np. wydawanie decyzji administracyj-
nych w postaci koncesji, ale także rozporządzeń wykonawczych do ustaw) 
zbliża jej charakter do organów administracyjnych, jednak od początku  
w systematyce konstytucji była traktowana jako organ kontroli. Uznanie jej za 
organ należący do władzy wykonawczej było i jest zresztą nie do przyjęcia 
ze względu na to, że nie mieści się ona w strukturze organów podległych 
któremukolwiek z naczelnych organów władzy wykonawczej. Podlega ona 
wyłącznie organom powołującym jej członków, a podległość ta wyraża się 
tylko w wygaśnięciu mandatów jej członków, jeżeli Sejm i Senat zgodnie 
odrzucą doroczne sprawozdanie Rady, a prezydent to potwierdzi.  

Do szczegółowych kompetencji Rady należy m.in. wydawanie koncesji 
i określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców radio-
wych i telewizyjnych, określanie opłat abonamentowych i koncesyjnych, 
organizowanie badań treści i odbioru programów, kontrola legalności dzia-
łań nadawców, nakazywanie nadawcy zaniechanie rozpowszechniania 
pewnych programów, wymierzanie kar administracyjnych (finansowych) 
za naruszenie ustawowych warunków działalności. Rada może wydawać – 
jako jedyny organ spoza grupy organów władzy wykonawczej – rozporzą-
dzenia. Uchwały Rady mogą natomiast mieć charakter wyłącznie rozstrzy-
gnięć indywidualnych (poza wyjątkami wynikającymi z ustawy, jak np. 
regulamin obrad). 

Rada jest organem kolegialnym, złożonym z  5 członków, wybieranych 
przez Sejm (2), Senat (1) i Prezydenta (2) spośród osób wyróżniających się 
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wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie objętej właściwością Rady. Członek 
KRRiTv nie może być jednocześnie członkiem partii politycznej ani związku 
zawodowego.  

 
 
 
Podstawowa literatura uzupełniająca: 
1. Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojo-

we, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006; 
2. Sylwestrzak A., Najwyższa Izba Kontroli w systematyce konstytucji 

polskich, "Gdańskie Studia Prawnicze" t. XII, 2004; 
3. Świątkiewicz J., Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie 

prawnym, Warszawa 2001 
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STANY NADZWYCZAJNE 

 
 
 
  
 
 

1. POJĘCIE STANÓW NADZWYCZAJNYCH 
 
W funkcjonowaniu każdego państwa mogą się pojawić zdarzenia od-

biegające od normalnego biegu rzeczy, występujące w takim nasileniu, że 
mimo sprawnego działania aparatu państwa i systemu prawnego powodują 
powstanie niebezpieczeństwa dla istnienia samego państwa, jego ustroju 
bądź dla życia, zdrowia lub mienia jego mieszkańców. Każde państwo – 
także demokratyczne – powinno być przygotowane na takie sytuacje  
w postaci możliwości okresowego wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wy-
konywania władzy publicznej. Rozwiązania takie powinna zawierać sama 
konstytucja, gdyż nie może ona ograniczać się wyłącznie do zwyczajnych 
warunków funkcjonowania państwa, ponadto tylko w niej mogą być usta-
nowione wyjątki od ogólnych konstytucyjnych reguł działania państwa. 

Mianem stanów nadzwyczajnych określa się instytucje prawa we-
wnętrznego umożliwiające odstąpienie w pewnym zakresie od zwykłych 
reguł konstytucyjnych sprawowania władzy w państwie w sytuacjach 
przewidzianych w samej konstytucji, związanych z powstaniem szczegól-
nych zagrożeń dla państwa lub jego obywateli, polegające na zwiększeniu 
kompetencji władzy wykonawczej kosztem ustawodawczej. Sprowadzają 
się one do wprowadzenia szczególnego sposobu administrowania pań-
stwem (bądź jego częścią), polegającego na przyznaniu specjalnych upraw-
nień organom wykonawczym oraz policyjnym i wojskowym, związanego  
z ograniczeniem bądź zawieszeniem niektórych praw lub wolności jednostki. 

Charakter zagrożenia dobra publicznego ma rozstrzygające znaczenie 
dla zróżnicowania odmiennych postaci stanów szczególnych, a rodzaj 
zagrożonego dobra publicznego i przyczyna tego zagrożenia wyznaczają 
dobór środków nadzwyczajnych podejmowanych w celu przeciwdziałania 
temu zagrożeniu. Tylko i jedynie wtedy, kiedy środki nadzwyczajne są 

Rozdział XII  
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adekwatne do natury zagrożenia i charakteru przyczyn, które go wywołały 
(dobro poświęcane musi mieć niższą wartość niż dobro chronione), można 
liczyć na społeczną aprobatę danego stanu nadzwyczajnego, czyli można go 
uznać za społecznie legitymizowany. Brak takiej legitymizacji społecznej 
powoduje, że skuteczność środków nadzwyczajnych, nawet surowych, 
wcześniej czy później musi stać się pozorna. 

Do niezbędnych gwarancji praworządności przy wprowadzeniu  
i stosowaniu stanów nadzwyczajnych S. Gebethner zaliczył w szczególno-
ści: 

 
– określenie zasady i zakresu rygorów każdego stanu szczególnego za-

grożenia w konstytucji – przynajmniej co do podstawowych zasad  
i rygorów;  

– uregulowanie przynajmniej w ustawie niezbędnych elementów 
wprowadzenia stanu szczególnego zagrożenia (nawet lokalnego),  
w tym nie tylko organu podejmującego decyzję w tej materii, lecz także i 
organu wnioskującego;  

– stopniowanie stosowania środków prewencyjnych, tj. ograniczeń 
wolności osobistej w sposób adekwatny do rodzaju stanu szczególne-
go zagrożenia (np. bezterminowe internowanie – tylko w razie wojny, 
w innych przypadkach dozór policyjny, wydłużenie okresu zatrzy-
mania powyżej 48 godzin, deportacja z obszarów objętych stanem 
szczególnego zagrożenia itp.);  

– rozbudowanie form kontroli sądowej i pozasądowej nad stosowaniem 
ograniczeń praw obywatelskich tym większe, im ostrzejsze są rygory 
danego stanu w zakresie ograniczania praw obywatelskich;  

– ustanowienie form skutecznej kontroli parlamentu nad decyzjami or-
ganów wykonawczych dotyczących stanów nadzwyczajnych;  

– konstytucyjne ustanowienie okresów, na jakie można wprowadzać 
dany rodzaj stanu nadzwyczajnego (gwarancja utrzymania tego stanu 
tylko w czasie istnienia rzeczywistej potrzeby).  

 
 

2. STANY NADZWYCZAJNE W KONSTYTUCJI Z 1997 R. 
 
W konstytucji RP z 1997 r. wyróżniono trzy stany nadzwyczajne: stan 

wojenny i stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Nie jest natomiast 
stanem nadzwyczajnym stan wojny, przewidziany w art. 116 konstytucji, 
gdyż nie jest on instytucją prawa wewnętrznego, ale międzynarodowego. 
Powoduje on skutki prawne nie w sytuacji wewnętrznej państwa, ale  
w stosunkach z innymi państwami.  
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W konstytucji sformułowano ogólne zasady dotyczące wprowadzania  
i obowiązywania stanów nadzwyczajnych. Wprowadzenie któregokolwiek 
ze stanów nadzwyczajnych może nastąpić tylko wtedy, jeśli dla pokonania 
występujących zagrożeń nie wystarczają zwykłe środki przewidziane  
w konstytucji (tzw. zasada niezbędności) . W czasie trwania stanu nadzwy-
czajnego używane środki powinny być proporcjonalne do skali zagrożenia i 
zmierzać do możliwie szybkiego przywrócenia normalnego funkcjonowa-
nia państwa (tzw. zasada proporcjonalności). Jedną z konsekwencji stanu 
nadzwyczajnego jest czasowe ograniczenie lub zawieszenie wolności i praw 
obywatelskich, co jest uzasadnione koniecznością poświęcenia jednego do-
bra dla ratowania dobra wyższego. Nie oznacza to jednak dowolności 
władz w tym względzie, gdyż zakres dopuszczalnych ograniczeń praw i 
wolności obywatelskich w zasadniczym stopniu określa sama konstytucja, 
w pozostałym zakresie przekazano go do ustalenia przez ustawodawcę 
zwykłego.. Podczas trwania stanu nadzwyczajnego nie jest dopuszczalne 
dokonanie zmiany kluczowych dla funkcjonowania państwa aktów norma-
tywnych: konstytucji, ordynacji wyborczych i ustaw o stanach nadzwyczaj-
nych. Również podczas trwania takiego stanu i w ciągu 90 dni po jego za-
kończeniu wyłączone są: możliwość skrócenia kadencji Sejmu, referendum 
ogólnokrajowe, wybory – z tym, że nie dotyczy to wyborów do organów 
samorządu terytorialnego na obszarach, na których stan nadzwyczajny nie 
obowiązywał. Kadencje organów pochodzących z wyborów ulegają odpo-
wiedniemu przedłużeniu. 

Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie może nastąpić w drodze 
uznaniowej decyzji organów państwa; może ona być podjęta tylko w wyni-
ku powstania ściśle określonych warunków. Podstawą decyzji o wprowa-
dzeniu stanu nadzwyczajnego może być tylko ustawa, a właściwą formą 
rozporządzenie, które poza obligatoryjnym ogłoszeniem w Dzienniku 
Ustaw podlega dodatkowo podaniu do publicznej wiadomości w formie 
zapewniającej powzięcie o nim wiedzy przez ogół obywateli. Formy te mo-
gą przybierać różnorodną postać. Konstytucja ich nie wymienia, ustawy 
wskazują jako formę obligatoryjną odpowiednio rozplakatowane obwiesz-
czenia wojewody oraz inne formy zwyczajowo przyjęte na danym terenie. 
Przepisy ustawowe zobowiązują także redaktorów naczelnych gazet oraz 
nadawców radiowych i telewizyjnych do niezwłocznego i nieodpłatnego 
publikowania aktów wprowadzających stany nadzwyczajne i innych aktów 
prawnych dotyczących tego stanu przekazanych im w tym celu przez wła-
ściwy organ. 

Stan wojenny może wprowadzić Prezydent na wniosek Rady Mini-
strów, na całym terytorium państwa lub na jego części. Istnieją trzy prze-
słanki uzasadniające wprowadzenie tego stanu. Pierwsza z nich jest okreś-
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lona jako zewnętrzne zagrożenie państwa, co jest określeniem dość nie-
ostrym, opartym na ocenie organów decydujących, musi jednak znajdować 
podstawę w istniejącej sytuacji międzynarodowej bądź – co wynika wyraź-
nie z przepisów ustawy – działaniach terrorystycznych i wynikającym stąd 
realnym niebezpieczeństwie. Drugą przesłankę stanowi zbrojna napaść na 
terytorium Rzeczypospolitej, a trzecia przesłanka to zobowiązanie Polski, 
na mocy umowy międzynarodowej (obecnie będzie to przede wszystkim 
układ NATO) do wspólnej obrony przeciwko agresji. Ostatnie dwie prze-
słanki są równocześnie przewidziane w art. 116 jako podstawa ogłoszenia 
stanu wojny, co należy zasadniczo do kompetencji Sejmu. Może zatem teo-
retycznie wystąpić sytuacja, gdy podmiot uprawniony do wprowadzenia 
stanu wojny uznaje wystąpienie którejś z tych przesłanek, a podmiot 
uprawniony do wprowadzenia stanu wojennego – nie. Trzeba jednak pa-
miętać, że wprowadzenie stanu wojennego nie jest obligatoryjne w przy-
padku nawet oczywistego wystąpienia obydwu wskazanych przesłanek. 
Należy też podkreślić, że rozporządzenie Prezydenta o wprowadzeniu sta-
nu wojennego podlega kontroli Sejmu, który może je uchylić.  

Z uwagi na okoliczności i przyczyny wprowadzenia stanu wojennego 
oraz jego charakter w konstytucji nie określono granic czasowych jego 
obowiązywania. 

W trakcie obowiązywania stanu wojennego może powstać sytuacja,  
w której niemożliwe będzie zebranie się Sejmu. Jest to sytuacja bardzo 
skrajna, ale konstytucja winna regulować wszystkie możliwe warunki  
i określać sposób działania władz w różnorodnych sytuacjach. Niemożność 
odbywania posiedzeń Sejmu oznacza, że nie może on prowadzić ani dzia-
łalności kontrolnej, ani ustawodawczej. W normalnych warunkach w kon-
stytucji nie przewiduje się innych form stanowienia prawa wysokiej rangi 
niż ustawa pochodząca od parlamentu, nie dopuszcza się więc tzw. usta-
wodawstwa delegowanego, czyli wydawania aktów normatywnych o mocy 
ustawy przez organy władzy wykonawczej. 

Jedynym odstępstwem od tej zasady jest działalność prawotwórcza 
Prezydenta wykonywana we współdziałaniu z rządem, polegająca na wy-
dawaniu rozporządzeń z mocą ustawy. Jest to dopuszczalne tylko w sytua-
cji stanu wojennego, gdy Sejm nie jest w stanie odbywać posiedzeń. W tych 
warunkach na wniosek Rady Ministrów, a więc nie z własnej inicjatywy, 
Prezydent może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie okre-
ślonym w art. 228 ust. 3-5. W tym trybie można zatem określać zasady dzia-
łania organów władzy publicznej, zakres ograniczenia wolności i praw jed-
nostki oraz zasady wyrównywania strat majątkowych z tego tytułu.  
W formie rozporządzeń z mocą ustawy współdziałające z sobą naczelne 
organy władzy wykonawczej mogą też dostosowywać zakres działań nad-
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zwyczajnych do potrzeb wynikających ze skali zagrożenia i celu nadrzęd-
nego, jakim jest możliwie szybkie zakończenie stanu wojennego. Rozporzą-
dzenia te, jak to już wcześniej wskazano, podlegają zatwierdzeniu na naj-
bliższym posiedzeniu Sejmu. 

Formalnie zupełnie odmienne są przesłanki wprowadzenia stanu wyjąt-
kowego. Są one także wyraźnie wskazane w konstytucji. Pierwsza przesłan-
ka to zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, i to nie ze strony czynni-
ków zewnętrznych, lecz czynników natury wewnętrznej, np. groźby zama-
chu stanu i usunięcia siłą konstytucyjnych władz państwa. Druga – to zagro-
żenie bezpieczeństwa obywateli wskutek wydarzeń w rodzaju zamieszek  
i innych zjawisk destabilizujących państwo. Trzecia – to zagrożenie porządku 
publicznego i normalnego funkcjonowania życia w państwie. W ustawie 
wskazuje się, że podstawą istnienia tych zagrożeń mogą być działania terro-
rystyczne – podobnie jak w przypadku wprowadzenia stanu wojennego. 

Stan wyjątkowy może być wprowadzony na całym terytorium państwa 
lub na jego części, na czas nie dłuższy niż 90 dni. Sejm może przedłużyć 
stan wyjątkowy, ale tylko na czas nie dłuższy niż 60 dni. W sumie zatem 
stan wyjątkowy nie może trwać dużej niż 150 dni (czyli 5 miesięcy). 

Do wprowadzenia stanu wojennego i wyjątkowego uprawniony jest 
Prezydent, działający na wniosek Rady Ministrów. Działania organów 
upoważnionych do wprowadzenia stanów nadzwyczajnych (Rady Mini-
strów, która występuje z wnioskiem, Prezydenta, który wprowadza go  
w formie rozporządzenia) znajdują się pod kontrolą Sejmu, i to od początku 
ich obowiązywania. Konstytucja zobowiązuje Prezydenta do przedłożenia 
Sejmowi rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątko-
wego w ciągu 48 godzin od jego podpisania. Rozporządzenie to Sejm jest 
zobowiązany rozpatrzyć niezwłocznie i może je uchylić bezwzględną więk-
szością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów.  

Skutkiem uchylenia takiego rozporządzenia jest zniesienie ograniczeń 
w zakresie wolności i praw człowieka i obywatela oraz powrót do normal-
nych zasad funkcjonowania władz publicznych. 

W czasie trwania stanu wojennego i wyjątkowego szczególna rola 
przypada Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów i wojewodom, 
które to organy są głównymi ośrodkami kierowania realizacją zadań pań-
stwowych w tym okresie. Natomiast jeżeli organy samorządowe nie wyka-
zują wymaganej skuteczności w realizacji swoich zadań w tym okresie, Pre-
zes Rady Ministrów na wniosek wojewody może je zawiesić i ustanowić  
w ich miejsce zarząd komisaryczny sprawowany przez komisarza rządowego. 

Stan klęski żywiołowej jest wprowadzany na podstawie przesłanek 
odmiennych od stanowiących podstawę ogłoszenia stanu wojennego bądź 
wyjątkowego. Chodzi zatem o stan wywołany w zasadzie nie wskutek dzia-
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łań człowieka, ale w wyniku wystąpienia tzw. siły wyższej, w szczególności 
działania sił przyrody (powodzie, niszczycielskie pożary, trzęsienia ziemi 
itp.). W ustawie o stanie klęski żywiołowej wskazuje się jednak  
i na to, że sytuacje takie mogą być spowodowane także działaniami terrory-
stycznymi, a więc wynikać z zamierzonych działań człowieka. Stan klęski 
żywiołowej może być wprowadzony na całym obszarze państwa lub jego 
części, zależy to od zasięgu działania żywiołu. Wprowadzenie tego stanu 
pozwala na uruchomienie nadzwyczajnych działań władz, bez wywoływa-
nia tak rozległych skutków prawnych jak stan wojenny czy stan wyjątkowy.  

Przesłanką wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest dążenie do za-
pobieżenia skutkom katastrof naturalnych i likwidacji ich następstw lub 
dążenie do zapobieżenia skutkom awarii technicznych, noszących znamio-
na klęsk żywiołowych. Katastrofą naturalną jest zdarzenie związane  
z działaniem sił natury, w szczególności anormalne zjawiska atmosferyczne, 
sejsmiczne, ale także epidemie wśród ludzi, zwierząt lub roślin i masowe 
występowanie szkodników bądź działanie innych żywiołów. Awarią tech-
niczną jest gwałtowne i nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie 
obiektu lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę ich dzia-
łania lub utratę właściwości. Katastrofa naturalna lub awaria techniczna 
stanowią podstawę wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, wówczas gdy 
ich skutki powodują zagrożenie życia lub zdrowia dużej liczby osób, mienia 
o wielkiej wartości lub środowiska na dużym obszarze, a ich przezwycięże-
nie wymaga wprowadzenia nadzwyczajnych środków, na które składają się 
w szczególności działające pod jednolitym kierownictwem różne organy, 
instytucje, służby i formacje. 

Do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej konstytucyjnie uprawniona 
jest sama Rada Ministrów. Stan ten rząd może wprowadzić na czas ozna-
czony, ale nie dłuższy niż 30 dni. W razie zaistnienia konieczności przedłu-
żenia jego obowiązywania można tego dokonać za zgodą Sejmu i na czas 
oznaczony we wniosku przedłożonym Sejmowi. 

 
 
3. OGRANICZENIA WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI  

W WARUNKACH STANÓW NADZWYCZAJNYCH 
 

        Jednym z zasadniczych skutków wprowadzenia stanu nadzwyczajne-
go jest zawsze ograniczenie wolności i praw jednostki. Ze względu na zna-
czenie tej kwestii nie pozostawiono jej w całości do uregulowania ustawo-
wego i w samej konstytucji wyraźnie wskazano podstawowe granice, w 
jakich dopuszczalna jest ingerencja w konstytucyjny status jednostki, w 
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jakim zakresie mogą być ograniczone (art. 233 ust. 2), a które w żadnym 
przypadku ograniczeniom nie podlegają. 

Ponieważ stan nadzwyczajny wprowadzony jest w drodze rozporzą-
dzenia, zatem ten akt prawny winien uściślać (tzn. ewentualnie zawężać, 
gdyż niedopuszczalne jest rozszerzenie ograniczeń), które z elementów 
statusu jednostki mogą być w konkretnym przypadku ograniczone na pod-
stawie konstytucji lub ustawy. Konstytucja zawiera zakaz zmiany w okresie 
trwania stanu nadzwyczajnego aktów normatywnych mających istotne zna-
czenie dla statusu jednostki, jakimi są sama konstytucja, ustawy wyborcze  
i ustawy o stanach nadzwyczajnych.  

Dopuszczalność ograniczeń statusu jednostki w szczególnych warun-
kach stanu wojennego i wyjątkowego została ujęta w formie wyliczenia 
negatywnego. Wprowadzono generalny zakaz dyskryminacji jednostki  
z powodu rasy, płci, języka, wyznania, pochodzenia społecznego, urodzenia  
i majątku (art. 233 ust. 2). Zakaz wprowadzania ograniczeń obejmuje po-
nadto 14 artykułów konstytucji, dotyczących wolności i praw jednostki. Nie 
mogą być ograniczone następujące prawa i wolności: godność osobista (art. 
30 konstytucji), obywatelstwo (art. 34 i art. 36), ochrona życia (art. 38), hu-
manitarne traktowanie (art. 39, art. 40, art. 41 ust. 4), ponoszenie odpowie-
dzialności karnej (art. 42), dostęp do sądu (art. 45), dobra osobiste (art. 47), 
wolność sumienia i wyznania (art. 53), prawo składania petycji i wniosków 
w interesie własnym lub publicznym (art. 63), prawo rodziców do wycho-
wania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, z uwzględnieniem prze-
konań dziecka (art. 48), prawa dziecka do ochrony przed przemocą, okru-
cieństwem, wyzyskiem i demoralizacją (art. 72). W czasie trwania stanu 
wojennego i wyjątkowego może być natomiast w szczególności wprowa-
dzona cenzura prewencyjna środków przekazu społecznego, kontrola  
korespondencji, zakaz strajków i akcji protestacyjnych, imprez masowych, 
ograniczenie wolności działalności gospodarczej, działalności edukacyjnej, 
reglamentacja towarów konsumpcyjnych, ograniczenie wolności porusza-
nia się i przebywania, dostęp do informacji publicznej itp. O zakresie ogra-
niczeń – w zależności od ich przedmiotu – decyduje rząd, właściwy mini-
ster lub wojewoda w formie rozporządzeń. 

Dopuszczalne ograniczenia w okresie stanu klęski żywiołowej są ujęte 
w odwrotny sposób, poprzez pozytywne wyliczenie tych praw i wolności, 
które mogą być uszczuplone. W czasie stanu klęski żywiołowej ograniczyć 
można następujące prawa i wolności: wolność działalności gospodarczej 
(art. 22), wolność osobista (art. 41 ust. 1, 3, 5), nienaruszalność mieszkania 
(art. 50), wolność poruszania się po terytorium państwa (art. 52 ust. 1), pra-
wo do strajku (art. 59 ust. 3), prawo własności (art. 64), wolność pracy (art. 
65 ust. 1), prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 
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ust. 1), prawo do wypoczynku (art. 66 ust. 2). Szczególnymi postaciami tych 
ograniczeń mogą być np. zakaz przebywania na określonych obszarach, 
nakaz ewakuacji, obowiązek poddania się badaniom lekarskim bądź kwa-
rantannie, zmiany w systemie, wymiarze i rozkładzie czasu pracy, nakaz 
oddelegowania pracowników do dyspozycji określonego organu, wykorzy-
stanie bez zgody właściciela rzeczy ruchomych bądź nieruchomości, obo-
wiązek innych świadczeń osobistych lub rzeczowych. Ograniczenia wolno-
ści lub praw wprowadza – w granicach dopuszczonych przez rozporządze-
nie Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej – właściwy 
wójt, starosta, wojewoda bądź pełnomocnik powołany przez ministra. 
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