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Wprowadzenie 

JAROSŁAW SZYMANEK

W 2022 r . upłynęło 25 lat od momentu uchwalenia i wejścia w życie 
obowiązującej Konstytucji RP . Rocznica ta skłania do spojrzenia 
na rozwój polskiego ustroju konstytucyjnego w minionym ćwierć-
-wieczu, z uwzględnieniem wszystkich istotnych kwestii, które 
w praktyce uzupełniały czy też dookreślały postanowienia przyjętej 
2 kwietnia 1997 r . ustawy zasadniczej . Jest tak tym bardziej, że na 
okres obowiązywania Konstytucji z 1997 r . przypadło wiele istotnych 
zdarzeń, w jakimś sensie weryfikujących przyjęte 25 lat temu rozwią-
zania . Dotyczy to zarówno zdarzeń zewnętrznych, związanych 
chociażby z wejściem Polski do struktur euroatlantyckich (NATO 
i UE) oraz niestabilnością geopolityczną, wyraźną szczególnie wiosną 
2022 r ., jak i zdarzeń wewnętrznych, które dla każdej konstytucji 
są testem przydatności . Czynniki zewnętrzne pokazały, że Konsty-
tucja – choć nie wyczerpuje tematyki integracji, globalizacji i relacji 
między prawem krajowym a prawem międzynarodowym, w tym 
prawem europejskim  – stworzyła niezbędne minimum dla akcesji 
Polski do organizacji supranacjonalnych . Chodzi tu przede wszyst-
kim o Unię Europejską, która niewątpliwie jest najpoważniejszym 
wyzwaniem konstytucyjnym, uwzględniając zarówno treść Konsty-
tucji, zawsze niepełną, jak i praktykę jej stosowania  (biorąc pod 
uwagę nie tylko doświadczenia Polski, ale również innych państw 
członkowskich1) . Czynniki wewnętrzne z kolei udowodniły, że – choć 

1 Por . M . Romanowski, J . Szymanek, The Principle of Constitutionalism as an 
Expression of the Constitutional Identity of the Member States of the European 
Union, [w:] Constitutional Identity and European Union Axiology. Perspectives 
of Central European States, red . G . Pastuszko, Warszawa 2022, s . 23 i nast . 
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zmienia się kontekst sytuacyjny i polityczny stosowania Konstytu-
cji – to istnieje, mimo wszystko, minimalny konsensus co do jej treści 
nieprzekraczalnych i niepodważalnych . Oczywiście nie oznacza to, że 
w minionym 25-leciu nie pojawiały się spory, niekiedy bardzo burz-
liwe . Trudno zresztą, żeby było inaczej, skoro Konstytucja nie regu-
luje, bo i nie może regulować, wszystkich aspektów życia, a ono stawia 
nowe wyzwania, o których nawet nie myśleli ojcowie konstytucji . 

Należy jednak stwierdzić, że większość, zwłaszcza najpoważ-
niejszych sporów w minionym 25-leciu, to spory w gruncie rzeczy 
polityczne, a nie prawne, spory, które wygenerowałaby sama Konsty-
tucja . Ujawniły się one w czasie alternacji władzy bądź zjawiska, 
które w ślad za doktryną francuską można nazwać cohabitation, 
przy daleko idącym uproszczeniu sytuacji . Należy mieć świado-
mość, że polska Konstytucja właściwie nie kształtuje warunków dla 
prawdziwej cohabitation, czyli tej funkcjonującej w ustroju V Repu-
bliki . Niemniej zmiana władzy, odmienności obozów politycznych 
oraz różnice programowe i ideowe między nimi generują siłą rzeczy 
perturbacje, niekiedy przekształcające się w głębokie spory poli-
tyczne, a nawet konstytucyjne, o ile tylko spory te dotyczą kształtu 
ustroju państwa . W takich przypadkach konstytucja jest siłą rzeczy 
tłem toczących się debat i ujawniających różnic, choć zarazem prawdą 
jest,  że zazwyczaj jest ona raczej zasłoną dymną dla działań polity-
ków, a nie rzeczywistą przyczyną sporów . Wystarczy zaznaczyć, że 
najpoważniejsze, jak dotychczas, polskie spory konstytucyjne były 
sporami niemającymi u swoich źródeł żadnej regulacji konstytucyjnej . 
Ich źródło tkwiło raczej w ambicjach polityków z przeciwstawnych 
obozów politycznych oraz ich wadach i przywarach . Tak było prze-
cież ze słynnym sporem kompetencyjnym z lat 2008 i 2009, kiedy 
Prezes Rady Ministrów wszedł w konflikt z Prezydentem RP o zakres 
kompetencji w sferze polityki zagranicznej, zwłaszcza unijnej, dążąc 
do zminimalizowania roli głowy państwa, a zarazem zmaksymalizo-
wania swojej własnej roli i stojącego za nim rządu jako zasadniczego 
centrum decyzyjnego państwa . Spór zakończony rozstrzygnięciem 
Trybunału Konstytucyjnego wskazał, że nakładanie się kompetencji 
nie musi wcale oznaczać konfliktu, a zadania Prezydenta z obszaru 
polityki zagranicznej nie muszą oznaczać uszczuplenia imperium 
Rady Ministrów, która na mocy art . 146 ust . 4 pkt 9 „sprawuje ogólne 
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kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i orga-
nizacjami międzynarodowymi” . Trybunał Konstytucyjny, orzekając 
w przedmiotowej sprawie2, przypomniał jednocześnie zasadę współ-
działania władz, zawartą w preambule do Konstytucji, wskazując, że 
w istotny sposób dookreśla ona sens ustrojowej zasady podziału władz, 
której w polskich realiach ustrojowych nie można w żadnym razie 
postrzegać jako nakazu ich prostej separacji . Dlatego zdaniem Trybu-
nału zasada podziału władz tworzy w polskich warunkach zaledwie 
jeden z elementów znacznie szerszej koncepcji ustrojowej, której 
początkiem jest podział – zasadniczym instrumentem współdziała-
nie podzielonych władz, zaś pożądanym celem – równowaga wszyst-
kich władz, oznaczająca niedopuszczalność uzyskania dominującej 
pozycji przez którąkolwiek z nich . 

W gruncie rzeczy również stricte polityczne były przesłanki 
wykreowania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego jesienią 
2015 r . Z jednej bowiem strony Sejm odchodzącej kadencji w trybie 
przyspieszonym, świadom niepewnego rozstrzygnięcia nadchodzą-
cych wyborów, przyjął nową ustawę o TK, wybierając jednocześnie 
„na zapas” pięciu nowych sędziów, mimo że kadencje całej piątki 
kończyły się już po wyborach, a w momencie dokonywania wyboru 
przez Sejm nie wiadomo było (na skutek przyjętego w Konstytucji 
sposobu liczenia kadencji3), czy nowi sędziowie obejmą swój urząd 
jeszcze w VII, czy już w VIII kadencji Sejmu . Jeśli dodać do tego 
alternację władzy, jaka nastąpiła w konsekwencji wyborów parla-
mentarnych jesienią 2015 r ., to recepta na kryzys konstytucyjny była 
gotowa . Trudno było przecież przyjąć, że nowa większość sejmowa 
zgodzi się na działania poprzedniej większości, akceptując tym 
samym casus wyłonienia pięciu sędziów TK „na zapas”4, tym bardziej 
że wcześniejsze podobne sytuacje podpowiadały w tym względzie 

2 Postanowienie TK z dnia 20 maja 2009 r ., sygn . akt Kpt 2/08 . 
3 Dla którego znaczenie podstawowe ma moment zwołania przez Prezydenta 
RP dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu . Zgodnie bowiem 
z art . 98 ust . 1 kadencja Sejmu „rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na 
pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu 
następnej kadencji” .
4 Szerzej na ten temat zob . B . Banaszak, Regulacja wyboru sędziów Trybu-
nału Konstytucyjnego w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. i jej implikacje, 
Warszawa 2018, passim . 
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daleko idącą wstrzemięźliwość ustępującego parlamentu5 . Także 
polityczny charakter mają, mimo wszystko, uwarunkowania sporu 
o sądownictwo, jaki ciągle – niestety – trawi polski system konsty-
tucyjny . Zarzewiem sporu była reforma Krajowej Rady Sądownictwa 
przeprowadzona w 2017 r . O reformie tej instytucji mówiły prak-
tycznie wszystkie ugrupowania polityczne, wskazując, że konieczne 
są zmiany systemowe w polskim wymiarze sprawiedliwości, a do 
tego niezbędne jest zreformowanie mechanizmu selekcjonowania 
sędziów do KRS6 . Podkreślano, że przyjęty w 1989 r . sposób wyboru 
sędziowskiego części składu KRS jest mało transparenty, w dużej 
mierze wsobny i wyczerpuje, w jakimś sensie, znamiona kooptacji, 
która w myśl chociażby standardów Rady Europy nie powinna wystę-
pować w przypadku sądownictwa . Stąd właściwie wszystkie strony 
politycznej rywalizacji zgadzały się, że potrzebna jest zmiana metody 
wyłaniania sędziów do KRS, nie podejmując jednak w rzeczywistości 
żadnej zmiany staus quo . W rezultacie dopiero w 2017 r . ugrupowa-
nia rządzące zdecydowały się odejść od praktykowanego od 1989 r . 
modelu selekcjonowania sędziów, przewidując, że sędziów członków 
KRS będą zgłaszać sami sędziowie oraz wyborcy, a ostatecznego 
wyboru dokona Sejm, a nie jak w dotychczasowym stanie prawnym 
wąska grupa sędziów funkcyjnych . 

Oczywiście przyjęta procedura nie jest jedyną, jaką można było 
zastosować, mieściła się jednak – co należy podkreślić – w konsty-
tucyjnym wzorcu konstruowania KRS, który na podstawie regulacji 
konstytucyjnej miał obejmować jedynie grupę 15 sędziów określo-
nych sądów (art . 187 ust . 1 pkt 2), przy założeniu, że sposób ich wyboru 
określa ustawa (art . 187 ust . 4 in fine) . Przyjęte rozwiązanie spotkało 
się z gwałtownym atakiem jako rzekomo naruszające standard 
konstytucyjny, mający się ponoć zawierać w modelu, w którym 
sędziów członków KRS wybierają sami sędziowie bez udziału 
podmiotów zewnętrznych . Rozpoczęty w ten sposób spór przeniósł 

5 Trzeba też stwierdzić, że spór tego rodzaju nie jest właściwy jedynie dla 
Polski . Dosłownie rok później bardzo zbliżony spór wystąpił w USA odnośnie 
do nominacji sędziego Sądu Najwyższego . Szerzej na ten temat zob . P . Laidler, 
Prawno-polityczny spor wokół wyboru sędziego Sądu Najwyższego USA 
po śmierci Antonina Scalii, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 3, s . 21 i nast . 
6 Por . J . Szymanek, The Context and Meaning of Judicial Reforms in Poland 
after 2015, „The Warsaw Institute Review” 2021, nr 1, s . 92 i nast . 
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się poza granice Polski, przynosząc w rezultacie – na szczeblu Unii 
Europejskiej – spór o tzw . praworządność, w centrum którego stanęła 
ustrojowa pozycja sądów i sędziów . Jak widać, żaden z najcięższych 
sporów nie był bezpośrednio wykreowany przez Konstytucję . Co 
więcej, Konstytucja dała narzędzia wszystkim stronom sporu, 
ponieważ  – jak w większości przypadków bywa  – spór pojawił się 
w obszarze niedostatecznie precyzyjnie uregulowanym, pozostawia-
jącym margines dla dookreślenia w drodze albo praktyki, albo usta-
wodawstwa podkonstytucyjnego . W rezultacie spory te nie miały 
charakteru konstytucyjnego, będąc w istocie politycznymi sporami 
dotyczącymi wykładni Konstytucji . Nie były więc sporami konsty-
tucyjnymi, ale raczej sporami o właściwą metodę stosowania Konsty-
tucji . Wystawia to dobrą ocenę obowiązującej Konstytucji, która tu, 
gdzie powinna – jest elastyczna, tu, gdzie może – jest niedookreślona, 
natomiast tu, gdzie jest to wskazane – kreśli bardzo wyraźne kontury 
kształtu ustrojowego państwa . Oczywiście nie znaczy to, że w sumie 
pozytywne doświadczenie stosowania Konstytucji z 1997 r . powinno 
zamykać, jak chcą tego niektórzy, jakąkolwiek dyskusję na temat jej 
zmiany czy to w formie korekty tekstu obowiązującego, czy też może 
ambitnego przyjęcia zupełnie nowej ustawy zasadniczej . Dyskusja 
taka jest rzeczą naturalną w każdym pluralistycznym porządku poli-
tycznym, choć – co zrozumiałe – nie musi prowadzić zawsze i wszę-
dzie do rewizji tekstu konstytucji . 

Aprioryczne wykluczenie dyskusji konstytucyjnej i brania pod 
uwagę ewentualności zmiany konstytucji (całościowej lub częścio-
wej) jest zupełnie nie na miejscu i to co najmniej z kilku powodów . 
Po pierwsze, nie ma właściwie konstytucji niezmiennych . Tam zaś, 
gdzie formalnie mamy do czynienia z długowieczną konstytucją (jak 
np . w USA), tam mamy też do czynienia z poważnym rozziewem 
między konstytucją formalną a faktyczną . Brak zmiany konstytucji, 
szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej, siłą rzeczy naraża ją 
na wzmożone działania interpretacyjne i reinterpretacyjne, których 
celem jest akomodacja konstytucji do istniejącej sytuacji społecz-
no-politycznej, co przy nadmiernej egzageracji takich działań może 
pokazać rozziew między constitution in book a constitution in action . 
Jeśli więc nie decydujemy się na korektę tekstu konstytucji, musimy się 
liczyć z tym, że powiększa się różnica między ustaleniami konstytucji 
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a rzeczywistymi mechanizmami gry ustrojowo-politycznej . Po drugie, 
zmiany konstytucji, bez wskazywania ich charakteru ani tym bardziej 
konkretniej postaci, są zawsze konsekwencją zmian społecznych, poli-
tycznych, ekonomicznych i – last but not least – międzynarodowych . 
Nie ulega wątpliwości, że współcześnie takie zmiany gwałtownie 
akcelerują, że procesy globalizacji, integracji – ale też dezintegracji, 
kryzysów i sytuacji nadzwyczajnych (konflikty zbrojne, terroryzm, 
pandemie) – z coraz większym impetem ingerują w krajowy porządek 
konstytucyjny, co wymusza, chcąc nie chcąc, zmiany i stwarza 
przestrzeń dla kolejnych . Po trzecie, w naturalny sposób ewoluuje 
polski system konstytucyjny podlegający wzmożonym zmianom 
m .in . na skutek orzecznictwa sądów (krajowych, w tym Trybunału 
Konstytucyjnego, ale też sądów międzynarodowych), zmian, które – 
choć formalnie pozakonstytucyjne  – dokonują ingerencji w tzw . 
ustawy ustrojowe, co modyfikuje mechanizmy działania państwa 
i w końcu  – zmian będących następstwem realizowanej praktyki, 
która przecież nigdy nie jest constans . Po czwarte wreszcie, dysku-
sja nad zasadnością zmiany Konstytucji może być spowodowana 
kompletnym odejściem od sytuacji społeczno-politycznej, jaka 
tworzyła tzw . moment konstytucyjny w 1997 r . O ile Konstytucja 
z 1997 r . miała być ukoronowaniem polskiej transformacji ustro-
jowej, o tyle obecnie transformacja ta podlega  – na niespotykaną 
dotąd skalę – zakwestionowaniu . Wskazuje się, że gros problemów, 
z jakimi dziś spotyka się państwo polskie, to konsekwencja kontro-
lowanej rewolucji i kompromisu między starym establishmentem 
wywodzącym się z PRL a częścią elit postsolidarnościowych . Ten 
podstawowy układ dziś odchodzi do przeszłości, co powoduje, 
że dezaktualizuje się również projekt konstytucyjny, przyjęty na 
początku lat 90 .7, którego finalnym zwieńczeniem była Konstytu-
cja z 1997 r . To właśnie erozja tego społeczno-politycznego kompo-
nentu momentu konstytucyjnego zachęca do lansowania pomysłu 
odejścia od Konstytucji z 1997 r . jako – w jakieś mierze – archaicz-
nej, odzwierciedlającej układ, który się powoli dezaktualizuje . 

7 Obejmował on pakiet zmian wprowadzonych w kwietniu i grudniu 1989 r . 
przez Sejm X kadencji, a następnie tzw . małą konstytucję z 1992 r . 
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Niezależnie od tego, jak potoczy się dyskusja konstytucyjna 
i jakie propozycje reform ustrojowych ona przyniesie, jasne jest, że 
doświadczenie stosowania Konstytucji z 1997 r . będzie miało w tej 
dyskusji kapitalne znaczenie . Konstytucja z 1997 r ., niezależnie od jej 
oceny, zawsze będzie punktem wyjścia wszystkich nowych propo-
zycji czy sugestii ukształtowania innego, lepszego, optymalnego, 
bardziej racjonalnego modelu ustrojowego działania państwa . Nie da 
się też wykluczyć, że Konstytucja pozostanie przez wiele lat literal-
nie niezmieniona, czemu sprzyjają procedury jej zmiany, stwarzające 
wysoki poziom rygoryzmu i dyscypliny, co przy specyfice polskiego 
systemu partyjnego nie pozwala stworzyć większości konstytucyjnej 
zdolnej do skutecznej ingerencji w tekst Konstytucji . W takich przy-
padkach praktyka stosowania Konstytucji uzyskuje jeszcze więk-
sze znacznie, gdyż jest ona odzwierciedleniem nie tylko tego, w jaki 
sposób Konstytucja jest stosowana, ale też jak jest w istocie zmieniana, 
poprzez rozwijające ją ustawodawstwo oraz praktykę sensu stricto . 

Jarosław Szymanek
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JUSTYNA KUREK 

Uwarunkowania bezpieczeństwa ustrojowego 
pod rządami Konstytucji z 1997 r.

Uwagi wstępne 

Zapewnienie stabilności ustrojowej musi być postrzegane jako 
warunek sine qua non zagwarantowania bezpieczeństwa poli-
tycznego, traktowanego z jednej strony jako proces w ramach 
bezpieczeństwa narodowego

obejmujący różnorodne działania (środki), których zasadni-
czym celem jest zapewnienie suwerenności (niezależności 
politycznej) i warunków niezakłóconego funkcjonowania pod-
miotów jego systemu politycznego, a jednocześnie stanem, 
w którym organizacje, instytucje uczestniczące w życiu poli-
tycznym i organizujące to życie mogą realizować swoje funkcje 
w sposób niezagrożony1. 

Tak pojmowane bezpieczeństwo ustrojowe związane jest 
z zapewnieniem zakresu i reguł działania politycznego, rozważa-
nych w kategoriach instytucjonalnych . W tym kontekście trzeba 
się zgodzić ze Sławomirem Zalewskim, iż w kontekście trwałości 
konstytucyjnego ustroju państwa należy się posługiwać kate-
gorią „bezpieczeństwa ustrojowego” rozumianego de facto jako 

1 W . Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunko-
wania, system, Warszawa 2011, s . 127 . 
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bezpieczeństwo systemu politycznego2 . Współcześnie bezpieczeń-
stwo państwa zależy w dużej mierze od zachowania określonego 
układu instytucji decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu 
państwa jako organizacji politycznej społeczeństwa, a nie tylko  – 
jak wskazywał Martin Bożek – od identyfikacji i przeciwdziałania 
zagrożeniom klasycznym takim jak wojna3 . 

Stabilność ustrojowa stanowi więc kluczowy warunek funk-
cjonowania państwa jako podmiotu zarówno w sferze wewnętrz-
nej, jak i sprawnego gracza realizującego swoje cele narodowe na 
arenie międzynarodowej . Kluczowym narzędziem sprawnej polityki 
państwa jest stabilność struktur i relacji pomiędzy trzema kluczo-
wymi ośrodkami, które tworzą: władza sądownicza, ustawodawcza 
i wykonawcza . Bezpieczeństwo ustrojowe to nie tylko współpraca, 
ale także utrzymujący się zdrowy poziom napięcia pomiędzy trzema 
punktami oparcia „trójnogu bezpieczeństwa ustrojowego” . Anali-
zując przepisy obowiązującej Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r . 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej4, należy postawić pytanie, czy 
obowiązująca od dwudziestu pięciu lat ustawa zasadnicza tworzy 
obecnie wystarczająco elastyczny i trwały „szkielet” ustroju państwa, 
pozwalając realizować w harmonii jego podstawowe funkcje zarówno 
na arenie międzynarodowej, jak i w związku z realizacją jego polityki 
wewnętrznej . A także, czy z perspektywy nowych wyzwań stawia-
nych państwu, w kontekście zagrożeń zewnętrznych i potrzeb naro-
dowych, obecny kształt regulacji konstytucyjnych, który wyznacza 
Konstytucja w obszarze zasad ustrojowych, odpowiada prognozowa-
nym potrzebom najbliższych lat . Z uwagi na szeroki aspekt zagad-
nień odnoszących się do uwarunkowań bezpieczeństwa ustrojowego 
w przepisach ustawy zasadniczej, analizą objęte zostaną wybrane 
aspekty praktycznego wdrożenia zasady trójpodziału władzy 
w polskiej Konstytucji z 1997 r ., która – co warto podkreślić – tylko 
w nielicznych ustawach zasadniczych państw UE została expressis 

2 S . Zalewski, Strategia jako instrument bezpieczeństwa politycznego państwa, 
„Doctrina . Studia Społeczno-Polityczne” 2009, s . 36 . 
3 M . Bożek, Instytucjonalny system bezpieczeństwa państwa w świetle 
Konstytucji RP na tle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w]: Europa – 
kontynent ryzyka? Społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania 
bezpieczeństwa w Europie, Warszawa 2007, s . l0l .
4 Dz . U . z 1997 r . Nr 78, poz . 483 ze zm . 
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verbis uregulowana . Celem jest odpowiedź na pytanie, czy zasady 
ustrojowe zdefiniowane w latach 90 . odpowiadają realiom i wyzwa-
niom XXI w ., czy też należy postulować redefinicję obowiązujących 
zasad i przepisów polskiej ustawy zasadniczej . 

konstytucja z 1997 r. – rola i misja w okresie przemian ustrojowych 

Myśląc o uwarunkowaniach bezpieczeństwa ustrojowego pod  
rządami obowiązującej ustawy zasadniczej, warto na wstępie 
postawić pytanie o cele, którym przyświecać miała Konstytucja 
z 1997 r ., oraz prace nad nią ulokować w odpowiednim okre-
sie rozwoju państwowości polskiej . W tym kontekście trzeba także 
przyjrzeć się wyzwaniom stojącym przed państwem polskim 
w latach 90 . XX w . oraz zderzyć je z sytuacją współczesną i współ-
czesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa . 

Ustawa zasadnicza doby przemian ustrojowych

Prace nad Konstytucją z 1997 r . przypadły na okres wielkich prze-
mian gospodarczo-społecznych końca XX w . nie tylko w Polsce, 
ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej . Upadek komuni-
zmu i tworzenie się gospodarki rynkowej stanowił wielkie wyzwa-
nie na każdym poziomie organizacyjnym państwa . Dominujące siły 
w polskim parlamencie początku lat 90 . przypadały na ugrupowania 
lewicowe5, co może uzasadniać ogólną tendencję do unikania jedno-
znacznego i kategorycznego rozliczenia się twórców ustawy zasadniczej 
z trudną przeszłością Polski drugiej połowy XX w . Jak wskazuje się 

5 Konstytucja RP została przygotowana i przyjęta przez parlament, 
w którym zwycięskim w wyborach we wrześniu 1993 r . ugrupowaniom mają-
cym swój rodowód w dawnym ustroju przypadło w Sejmie ⅔ mandatów, 
a w Senacie ¾ . 
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w literaturze, „z punktu widzenia wykładni Konstytucji nieobojętne 
jest to, że jedną z podstawowych dyrektyw w pracach nad Konsty-
tucją RP była zasada kompromisu”6 . Jak podkreślał przewodniczący 
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego [dalej KKZN] 
A . Kwaśniewski, 

doświadczenia konstytucjonalizmu europejskiego wyraźnie poka-
zują, że właśnie poprzez kompromis pomiędzy różnymi interesami 
społecznymi i oczekiwaniami obywatelskimi budowano skutecz-
ne ustawy zasadnicze w krajach rozwiniętej czy tworzącej się de-
mokracji. Byłoby więc dobrze, abyśmy poszli tą drogą i abyśmy 
potrafili stworzyć właśnie konstytucję obywatelskiego kompromi-
su – powtarzam: konstytucję obywatelskiego kompromisu7. 

Konstytucja z 1997 r . stanowiła zatem utrwalenie przemian poli-
tycznych, które nastąpiły w Polsce w latach 90 . W wizji twórców 
Konstytucji Polska funkcjonowała w organizacjach międzynarodo-
wych – NATO, a w dalszej przyszłości nawet w Europejskiej Wspól-
nocie Gospodarczej . Warto jednak wskazać, że zakres wyzwań 
końca XX w ., przed którym stały te organizacje oraz ich zadania, 
znacząco różnił się od sytuacji geopolitycznej w Polsce drugiej 
dekady XXI w . W odniesieniu do funkcjonującej ówcześnie EWG – 
zakres kompetencji ograniczał się do trzech filarów . Reforma 
wprowadzona traktatem lizbońskim, po nieudanej próbie wpro-
wadzenia traktatu konstytucyjnego  – zreformowała całościowo 
organizację, wprowadzając ją na nowy poziom integracji oraz 
ograniczając zasadniczo suwerenność państw członkowskich . 
Jak zwraca uwagę Marek Piechowiak, ambicją twórców polskiej 
ustawy zasadniczej z 1997 r . nie było budowanie nowego porządku 
państwa i projektowanie struktur organizacyjnych pod nowoczesne 
państwo XXI w ., a potrzeba utrwalenia przemian, które dokonały 
się w 1989 r .8 Głównym celem ustrojodawcy było to, aby 

współczesna Konstytucja RP zapobiegała nawrotom autory-
tarnych rządów lat powojennych czy elitarno-etatystycznemu  
porządkowi ustanowionemu w Konstytucji kwietniowej, a także 

6 M . Piechowiak, Komentarz do Preambuły, [w:] M . Safjan, L . Bosek, Konsty-
tucja RP. Komentarz, t . 1, Warszawa 2016, s . 124 . 
7 Biuletyn KKZN 1993 Nr 1–2, s . 10 .
8 Podobnie M . Piechowiak, dz . cyt ., s . 125 . 
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unikała niedomogów praktyki parlamentarnej pod rządami Kon-
stytucji marcowej9. 

Analizując więc schemat funkcjonowania państwa wyznaczony 
przepisami Konstytucji z 1997 r ., w tym kluczową z perspektywy 
ustrojowej zasadę trójpodziału władz, warto postawić pytanie, czy 
ukształtowana w duchu kompromisu i konsensusu lat 90 . relacja 
między trzema kluczowymi ośrodkami władzy  – ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą – odpowiada obecnie misji demokratycz-
nego państwa prawa, członka nowoczesnych sojuszy gospodarczych 
i wojskowych w dobie globalnych wyzwań społeczeństwa informa-
cyjnego, a także regionalnych zagrożeń wynikających z geopolitycz-
nych i granicznych uwarunkowań Polski w Europie .

zasada trójpodziału władz

Filar bezpieczeństwa ustrojowego z całą pewnością stanowi prawi-
dłowo funkcjonujący model trójpodziału władzy . Zgodnie z art . 10 
Konstytucji ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale 
i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy 
sądowniczej . Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę 
wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, 
a władzę sądowniczą sądy i trybunały . Ustanowiona w art . 10 zasada 
trójpodziału władzy nie ma charakteru bezwzględnego, w szczegól-
ności w stosunku do relacji władzy wykonawczej i ustawodawczej . 
Tak jak bezpieczeństwo nie ma charakteru absolutnego, analo-
gicznie monteskiuszowska zasada trójpodziału władzy w czystej 
postaci nie występuje w żadnym systemie demokratycznym, 
również w demokracjach parlamentarnych . W systemie polskim 
najwyraźniej rozdzielenie organizacyjne i personalne występuje 

9 S . Gebethner, Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierw-
szego Konstytucji z 1997 r ., [w:] Podstawowe pojęcia rozdziału I Konstytucji 
RP. Materiały ogólnopolskiej sesji katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego 
(Wisła 3–5 VI 1999 r.), red . E . Zwierzchowski, Katowice 2000, s . 20 .
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w stosunkach pomiędzy władzą sądowniczą a władzą wykonawczą 
i ustawodawczą . Dużo bliższe organizacyjnie i personalnie zależ-
ności występują pomiędzy władzą wykonawczą i ustawodawczą . 
W Konstytucji z 1997 r . nie przewidziano przykładowo obowiązku 
zrzeczenia się mandatu parlamentarnego lub apolityczności 
w przypadku członków rządu . Funkcję w Radzie Ministrów łączy 
się bardzo często z funkcją posła10 . Odmiennie w przypadku 
prezydenta RP (art . 132 Konstytucji) . Co jednak z perspektywy 
bardzo ograniczonych realnych kompetencji głowy państwa 
w polskim systemie prawnym do realnego kreowania władzy 
wykonawczej nie ma istotnego znaczenia . Warto także podkre-
ślić, iż w kontekście realnych związków władzy ustawodawczej 
i wykonawczej, w wielu państwach zwyczajem konstytucyjnym 
jest, że liderowi partii zwycięskiej w wyborach parlamentarnych 
powierza się misję formowania rządu i pełnienia funkcji premiera . 
A contrario można nawet wskazać, iż w polskich realiach często 
spotykany brak realnego łączenia funkcji prezesa Rady Ministrów 
i lidera partii rządzącej sprzyja faktycznemu rozmyciu odpowie-
dzialności za kierunki polityki rządu11 . Prezes Rady Ministrów 
może w każdym czasie zostać odwołany przez partię rządzącą . 
Realny ośrodek władzy wykonawczej jest de facto przeniesiony do 

10 Zgodnie z art . 103 ust . 1 Konstytucji mandatu posła nie można łączyć 
z funkcją Prezesa NBP, Prezesa NIK, RPO, Rzecznika Praw Dziecka i ich 
zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka KRRiT, ambasadora 
oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii 
Prezydenta RP lub z zatrudnieniem w administracji rządowej . Zakaz ten 
nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administra-
cji rządowej .
11 W czasach Konstytucji 1997: przykładowo, w latach 1997–2001 premierem 
był J . Buzek, a liderem AWS – M . Krzaklewski . W latach 2004–2005 funkcję 
prezesa RP pełnił M . Belka (bezpartyjny), a przewodniczącym SLD począt-
kowo był K . Janik, a następnie J . Oleksy . W latach 2005–2006 tekę premiera 
objął J . Marcinkiewicz, a liderem PIS był J . Kaczyński . W latach 2015–1017 
funkcję premiera pełniła B . Szydło, a następnie od końca listopada 2017 r . 
M . Morawiecki, a szefem PIS był J . Kaczyński . W ostatnim dwudziestopię-
cioleciu okresy kierowania rządem przez lidera partii rządzącej należą do 
wyjątków . Są to czasy rządów Platformy Obywatelskiej i sprawowania funk-
cji przez E . Kopacz (09 .2014–11 .2015), D . Tuska (11 .2007–11 .2011), rządy 
PIS 7 .2006–11 .2007, kiedy tekę premiera objął szef PIS J . Kaczyński, a także 
okres rządu L . Milera 10 .2001–5 .2004 . 
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struktur parlamentarnych przy jednoczesnym braku możliwo-
ści pociągnięcia do konstytucyjnej odpowiedzialności za decyzje 
polityczne realnie przypisywane władzy wykonawczej12 . 

W teorii prawa konstytucyjnego wskazuje się, że zasada trójpo-
działu władz ustanawia fundament struktury organizacyjnej władzy 
państwowej, a zarazem jest związana z innym celem  – ochroną 
jednostki przed konsekwencjami wynikającymi ze skoncentrowania 
całości władzy lub znacznego jej wycinka w ręku jednego organu13 . 
Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 11/93 
wydanym jeszcze pod rządami Małej Konstytucji,

z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wyko-
nawcza i sądownicza są rozdzielone, a nadto, iż musi między nimi 
panować równowaga oraz że muszą one między sobą współpraco-
wać. Zasada ta nie ma znaczenia czysto organizacyjnego. Celem 
zasady podziału władz jest m.in. ochrona praw człowieka przez 
uniemożliwienie nadużywania władzy przez którykolwiek ze spra-
wujących ją organów14. 

W literaturze podkreśla się, że podział władzy stanowi typowe 
zjawisko we współczesnych demokracjach, niezależnie od przyjęcia 
systemu prezydenckiego, parlamentarnego lub wariantów pośred-
nich15 . Odnosząc się do istoty trójpodziału władzy, warto także 
zwrócić uwagę na dorobek niemieckiego orzecznictwa konstytu-
cyjnego i przywołać postanowienie BVerfG w sprawie 2BvL 51/69 . 
Niemiecki Trybunał wskazał, iż

rozdzielenie władz jest podstawową zasadą organizacyjną 
i funkcjonalną Ustawy Zasadniczej (…) Istotą separacji władz jest 

12 Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ograniczona jest zgodnie 
z art . 198 Konstytucji do: Prezydenta RP, Prezesa NIK, Prezesa RM oraz 
członków RM, Prezesa NBP, Prezesa NIK, członków KRRiT i osób, którym 
Prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelnego Dowódcy 
Sił Zbrojnych . Jedynie w wąskim zakresie wskazanym w art . 107 Konstytu-
cji odpowiedzialność ponoszą również posłowie i senatorowie . Zakres ten nie 
obejmuje jednak aspektów władzy wykonawczej . 
13 M . Pach, P . Tuleja, Komentarz do art. 10 Konstytucji, [w:] M . Safjan, 
L . Bosek, dz . cyt ., s . 341 .
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1993 r . w sprawie 
K 11/93, OTK 1993, Nr 2, poz . 37 .
15 M . Pach, P . Tuleja, dz . cyt ., s . 338 .
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blokowanie i równoważenie sił. Nie chodzi w tym przypadku o se-
parację absolutną, ale wzajemną kontrolę i hamowanie16. 

W praktyce istota trójpodziału władz nie odnosi się jedynie do 
aspektu funkcjonalnego i organizacyjnego . W literaturze podkre-
śla się wręcz, że samo przeprowadzenie podziału funkcjonalnego 
i organizacyjnego nie wystarcza jeszcze do zapewnienia rzeczywi-
stego podziału władzy . Lech Garlicki zwrócił uwagę, że 

konieczne jest ukształtowanie systemu mechanizmów hamowania 
się i równoważenia poszczególnych władz. Dopiero wtedy zredu-
kowane zostanie ryzyko uzyskania przez któryś z organów przewa-
gi nad pozostałymi, przekreślającej równość między władzami17. 

Bez systemu hamulców i równowagi formalnie zadeklarowana 
w ustawie zasadniczej zasada podziału władzy mogłaby przeisto-
czyć się w praktyce w zasadę jedności władzy, która nie oznacza 
nieobecności podziału kompetencji, tylko właśnie nadrzędność 
jednego z organów władzy nad pozostałymi18 . 

Dla zasady realnego funkcjonowania i wzajemnego hamowania 
się organów władzy, kluczowe znaczenie ma także aspekt perso-
nalny . Niezbędnym składnikiem jest bowiem zasada niepołączal-
ności (incompatibilitas), oznaczająca zakaz jednoczesnego pełnienia 
funkcji w różnych organach władzy19 . 

Rola trójpodziału władz w służbie stabilności ustrojowej państwa

Analizując pojęcie bezpieczeństwa ustrojowego państwa z per- 
spektywy zasady trójpodziału władzy, koncepcję tę porów-
nać można do konstrukcji wykorzystywanego powszechnie 

16 Postanowienie Bundesverfassungsgericht z dnia 10 października 1972 r . 
w sprawie 2 BvL 51/69,  [dostęp: 10 .09 .2022] .
17 L . Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsza- 
wa 2009, s . 68 .
18 M . Pach, P . Tuleja, dz . cyt ., s . 345 .
19 G . Kuca, Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 r., Warsza- 
wa 2014, s . 105 .
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w budownictwie lub w fotografii trójnogu, którego stabilność 
zależy od wzajemnego napięcia i jednoczesnego równoważenia 
się trzech punktów oparcia . Paradoksalnie konstrukcja, będąca 
w budownictwie najbardziej odporna na wszelkie wahnięcia 
podłoża oraz najstabilniejsza, często stanowi najmniej stabilną 
konstrukcję polityczną . Sprzyja ona tworzeniu się frakcji mają-
cych na celu unicestwienie jednego z trzech punktów oparcia20 . 
Jeżeli więc dwie podstawy trójkąta zaczną się do siebie zbliżać, 
doprowadzą w istocie do zniszczenia całej konstrukcji trójnogu . 
Konstrukcja ta będzie jednak miała charakter samostabilizujący 
się, o ile wszystkie trzy punkty podstawy będą dążyć do reali-
zacji własnych zadań i niejako „ciągnęły każdy w swoją stronę”, 
utrzymując stabilny poziom napięcia . Siła trójkąta, który jest 
u podnóża trójnogu, tkwi w przecięciu się punktów tworzących 
płaszczyznę . Im bardziej stabilna jest konstrukcja, tym wycho-
dzące z punktu stabilizacyjnego ramię może realizować wyższe 
cele konstrukcyjne . 

Tak samo jest w przypadku ustroju państwa . Siła i stabil-
ność państwa oraz jego zdolność do realizacji wysoko postawio-
nych celów zależy od stabilności trójramiennego podłoża, które 
tworzą trzy wzajemnie się kontrolujące oraz stabilizujące punkty 
podparcia  – władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza . 
Od współpracy, ale jednocześnie dystansu pomiędzy tymi 
filarami demokratycznego państwa prawa zależy stabilność 
polityki oraz realizacji dalekosiężnych celów państwa . Co równie 
istotne, jeżeli dwie z kluczowych władz zbyt silnie będą ze 
sobą współpracowały, nie kontrolując się wzajemnie, a dążąc 
do unicestwienia jednej z odnóg, siłą rzeczy doprowadzą do 
samounicestwienia się całej konstrukcji i jej przewrócenia się . 

20 F . Herbert, Kroniki Diuny, Poznań 2020, s . 24 . 
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mechanizmy gwarantujące bezpieczeństwo ustrojowe Rzeczypospolitej 
Polskiej pod rządami konstytucji z 1997 r. 

W idealnym modelu państwa zaproponowanym przez Monte-
skiusza rozdzielenie trzech rodzajów władz stanowi warunek sine 
qua non wolności obywatelskiej21 . Tak jak bezpieczeństwo nie ma 
charakteru absolutnego, tak Monteskiuszowska zasada trójpo-
działu władzy w czystej postaci nie występuje w żadnym systemie 
demokratycznym, w szczególności w demokracjach parlamentar-
nych . W systemie polskim najwyraźniej rozdzielenie organizacyjne 
i personalne występuje w stosunkach pomiędzy władzą sądowni-
czą a władzą wykonawczą i ustawodawczą . Jest to również tenden-
cja widoczna w europejskich systemach demokratycznych . Dużo 
bliższe organizacyjnie i personalnie zależności występują pomię-
dzy władzą wykonawczą i ustawodawczą . Analizując wybrane 
zasady równoważenia się i wzajemnej kontroli między trzema funk-
cjonującymi ośrodkami władzy, warto zastanowić się nad tym, czy 
zaproponowane mechanizmy Konstytucji z 1997 r . odpowiadają 
współczesnym wyzwaniom drugiej dekady XXI w .

mechanizmy równoważenia i napięcia władzy wykonawczej 
i ustawodawczej 

We współczesnych demokracjach parlamentarnych rozgranicze-
nie władzy wykonawczej i ustawodawczej w czystej postaci nie 
występuje . Wprowadzane są jednak mechanizmy, które mają przy-
najmniej w teorii zapewnić wzajemne hamowanie się i kontrolowa-
nie władzy sądowniczej i władzy wykonawczej . Przykłady takich 
mechanizmów z całą pewnością stanowią: formuła odpowiedzial-
ności konstytucyjnej członków władzy wykonawczej uregulowana 

21 Monteskiusz, O duchu praw, tłum . T . Boy-Żeleński, s . 82,  
 [dostęp: 10 .09 .2022] .
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w art . 198 Konstytucji RP, instytucja wotum nieufności (art . 157), 
instytucja interpelacji poselskich (art . 115 Konstytucji) oraz inicja-
tywa ustawodawcza (art . 118 Konstytucji) . 

Owe mechanizmy mają służyć wzajemnemu ograniczaniu 
i kontroli władzy wykonawczej przez ustawodawczą . Trzeba jednak 
podkreślić, że w szczególności w praktyce zasada parlamentarnej 
odpowiedzialności przedstawicieli ośrodka władzy wykonawczej ulega 
poważnym dysfunkcjom i konieczna wydaje się jej ponowa reorgani-
zacja . Zgodnie z art . 198 ust . 1 Konstytucji RP statuuje konstytu-
cyjną odpowiedzialność kluczowych osób w państwie za naruszenie 
Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem 
lub w zakresie swojego urzędowania . Jest to więc odpowiedzialność 
dotycząca realizacji władzy wykonawczej . Zakres podmiotowy tej 
odpowiedzialności odnosi się do Prezydenta RP, Prezesa i członków 
RM, Prezesa NBP, Prezesa NIK, członków KRRiT oraz Naczelnego 
Dowódcy Sił Zbrojnych . Odpowiedzialność w zawężonym zakresie 
wynikającym z art . 107 Konstytucji ponoszą także parlamentarzy-
ści oraz senatorowie . W przypadku członków rady ministrów zakres 
odpowiedzialności rozszerzony jest ponadto o odpowiedzialność 
polityczną wynikającą z art . 157 Konstytucji RP w postaci możli-
wości udzielenia wotum nieufności solidarnie całemu rządowi oraz 
indywidualnie każdemu z członków rządu . 

Zgodnie z art . 157 Konstytucji RP podstawą odpowiedzialno-
ści jest popełnienie deliktu konstytucyjnego, rozumianego jako 
czyn polegający na „naruszeniu Konstytucji lub ustawy, w związku 
z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowa-
nia”22 . Jak wskazuje Bogumił Naleziński, zakres przedmiotowy tej 
odpowiedzialności obejmuje jedynie takie zachowania, których 
skutkiem jest złamanie obowiązującego prawa, nie zaś opieranie 
się na krytycznej ocenie działalności urzędników państwowych23 . 
Tak rozumiana odpowiedzialność ma charakter wąski i nie rozciąga 

22 A . Sakowicz, S . Steinborn, Komenatrz do art. 198, [w:] M . Safjan, L . Bosek, 
dz . cyt ., t . II, s . 1324 . 
23 B . Naleziński, Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta 
RP wobec Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, [w:] System rządów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia kompetencyjne a praktyka ustrojowa, 
red . M . Grzybowski, Warszawa 2006, s . 357 .
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się na odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa, które statu-
ują ogólne zasady odpowiedzialności karnej . Ponadto warunkiem 
odpowiedzialności jest naruszenie pozostające w związku z zajmo-
wanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, co  – 
jak słusznie wskazuje L . Garlicki  – oznacza działanie w ramach 
zakresu kompetencyjnego, ale z naruszeniem Konstytucji RP bądź 
ustawy lub z zajmowaniem stanowiska, czyli gdy podmiot podej-
muje działania poza ramami przysługujących mu kompetencji24 . 
A contrario więc, że czyny popełnione w związku z zajmowanym 
stanowiskiem, ale znajdujące się poza zakresem urzędowania, nie 
będą klasyfikowane jako delikty konstytucyjne . 

W polskich realiach funkcjonowania osoby podlegające odpo-
wiedzialności konstytucyjnej podlegają jednocześnie wytycz-
nym partyjnym i decyzjom politycznym zarządu partii, która nie 
stanowi ośrodka władzy wykonawczej, a władzy ustawodawczej . 
Jednocześnie macierzysta partia w każdym czasie może zmienić 
osobę Prezesa Rady Ministrów lub odwołać każdego z człon-
ków rządu . W przypadku takiej zależności trudno przyjąć zało-
żenie o realizowaniu przez Radę Ministrów założeń samodzielnie 
kreowanej władzy wykonawczej, a realny ośrodek decyzyjny 
przeniesiony jest na poziom struktur partyjnych . Jednocześnie 
osoby realnie podejmujące decyzje (wchodzące w skład organów 
decyzyjnych rządzącej partii) i wpływające na kształt faktyczny 
władzy wykonawczej nie ponoszą w tym obszarze odpowiedzial-
ności, o ile nie pełnią jednej z funkcji wskazanej w art . 198 Konsty-
tucji . Wydawałoby się, że naturalnym postulatem de lege ferenda 
może być w tym przypadku rozszerzenie zakresu przedmioto-
wego dyspozycji art . 198 ust . 2 Konstytucji i zrównania zakresu 
odpowiedzialności posłów i senatorów w zakresie, w jakim 
w sposób realny sprawują oni władzę wykonawczą z odpowie-
dzialnością przedstawicieli ośrodków władzy wykonawczej . Taki 
jednak zabieg zaburzyłby równowagę między władzą wykonaw-
czą a władzą sądowniczą . Z perspektywy realnej odpowiedzial-
ności za decyzje ośrodka wykonawczego władzy należałoby więc 
postulować wprowadzenie nakazu łączenia funkcji Prezesa Rady 

24 L . Garlicki, dz . cyt ., s . 371 .
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Ministrów z funkcją lidera zwycięskiego ugrupowania w wybo-
rach . Ponadto zawieszeniu powinien podlegać bieg przedawnienia 
odpowiedzialności na czas sprawowania funkcji . Okres przedaw-
nienia karalności wynosi 10 lat od popełnienia deliktu konstytu-
cyjnego . W przypadku reelekcji odpowiedzialność za działania 
popełnione w pierwszej instancji jest de facto iluzoryczna . 

mechanizmy równoważenia i napięcia władzy sądowniczej 
i ustawodawczej 

Jedną z kluczowych zasad państw demokratycznych jest zasa- 
da rozgraniczenia władzy sądowniczej i ustawodawczej . Została 
ona w sposób wyraźny uregulowana w Konstytucji z 1997 r . Warto 
wskazać chociażby na taki mechanizm jak kontrola zgodności 
aktów prawnych z Konstytucją (art . 188 Konstytucji), instytucja 
pytań prawnych (art . 193 Konstytucji) czy procedura powoływania 
sędziów w zakresie składu Krajowej Rady Sądownictwa (art . 187 
Konstytucji) . Wzajemne równoważenie oraz dyscyplinowanie wska-
zanych ośrodków władzy odbywa się także poprzez wyłączne 
kompetencje władzy ustawodawczej do regulacji aktów prawnych 
określających sposób funkcjonowania władzy sądowniczej .

Jednym z ciekawszych zagadnień, które warto poddać analizie 
z perspektywy bezpieczeństwa ustrojowego państwa, jest uregulo-
wana w Konstytucji zasada współudziału przedstawicieli władzy 
ustawodawczej i wykonawczej w powoływaniu organu zgłaszającego 
nominacje sędziowskie  – Krajowej Rady Sądownictwa . Zgodnie 
z art . 187 ust . 1 Konstytucji Krajowa Rada Sądownictwa składa się 
z (1) Pierwszego Prezesa SN, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa NSA 
i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, (2) piętnastu 
członków wybranych spośród sędziów SN, sądów powszechnych, 
sądów administracyjnych i sądów wojskowych, a także (3) czte-
rech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch 
członków wybranych przez Senat spośród senatorów . Tak ukształ-
towany skład Rady służyć miał, zgodnie z intencją ustrojodawcy, 
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zagwarantowaniu udziału w tym gremium przedstawicieli wszyst-
kich trzech ośrodków władzy i konkretyzacji zasady trójpodziału 
władzy25 . Biorąc pod uwagę liczne obserwowane w ostatnich 
latach spory w przedmiocie kształtu polskiego wymiaru spra-
wiedliwości jako istotne do zapewnienia bezpieczeństwa ustrojo-
wego i stabilności państwa, wskazać należy uregulowanie kwestii 
personalnych i składu osobowego kluczowego gremium z punktu 
widzenia zasad niezawisłości i niezależności sędziowskiej w akcie 
tak trudnym do nowelizacji jak Konstytucja . Postulatem de lege 
ferenda powinno być natomiast doprecyzowanie – w celu uniknię-
cia jakichkolwiek wątpliwości, mimo że wydaje się, iż wykładnia 
celowościowa i systemowa tego przepisu nie pozostawia żadnych 
wątpliwości co do intencji ustrojodawcy – w ustawie zasadniczej, 
a nie w zwykłym akcie ustawowym, trybu wyłaniania przedsta-
wicieli KRS w ramach danego ośrodka władzy . Abstrahując od 
sporów prawnych i politycznych na tle składu organu kolegialnego 
i sposobu jego powoływania, warto wskazać na przykłady zaczerp-
nięte z innych systemów prawnych, w których tryb wyłaniania 
sędziów jest całkowicie odmienny od obserwowanego w Polsce . 
Kluczowe jest jednak, aby wynikał on z trwałych zasad ukształto-
wanych w ustawie zasadniczej danego kraju .

W państwach demokratycznych spotkać można również przy-
kłady, gdy całkowicie wybór sędziów powierzony zostaje innemu 
ośrodkowi władzy . Ciekawym exemplum z perspektywy trójpo-
działu oraz wzajemnego hamowania się i równoważenia władz jest 
casus szwajcarski26 . Sędziowie w Szwajcarii są wybierani częściowo 
przez parlamenty federalne i kantonalne, a częściowo przez naród . 
Są oni mianowani tylko na czas określony, zwykle cztery lub sześć 
lat z nielicznymi wyjątkami . Szwajcarscy sędziowie nie są nieusu-
walni i mogą w każdym czasie zostać odwołani z ważnych powo-
dów przez organ ich wybierający . Przepisy zakazują natomiast 

25 A . Mączyński, J . Podkowik, Komentarz do art. 197, [w:] M . Safjan, L . Bosek, 
dz . cyt ., t . II, s . 1308 . 
26 Szczegółowa analiza szwajcarskiego systemu zamieszczona została 
w ekspertyzie przygotowanej dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 
pt . Wybrane aspekty wymiaru sprawiedliwości i statusu sędziów w Szwajcarii . 
Ekspertyza w druku . 
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sędziom równoczesnego pełnienia innych funkcji administracyj-
nych . Sędzia sądu federalnego nie może być jednocześnie człon-
kiem Zgromadzenia Federalnego ani Rady Federalnej Szwajcarii, 
a także pozostawać w stosunku pracy z Konfederacją . Sędziowie 
mają zakaz wykonywania jakiejkolwiek działalności, która naru-
sza ich obowiązki służbowe, niezawisłość lub dobre imię sądu . 
Nie mogą oni jednocześnie zawodowo reprezentować innych osób 
trzecich . Nie mogą oni pełnić żadnej funkcji urzędowej na rzecz 
obcego państwa ani przyjmować żadnych tytułów, ani odznaczeń 
od władz obcych . Sędziowie zwyczajni nie mogą sprawować urzędu 
w kantonie i nie mogą wykonywać żadnej innej pracy zarobkowej . 
Nie mogą również pełnić funkcji członka zarządu, administracji, 
organu nadzorczego lub audytorów spółki prawa handlowego .

W Szwajcarii wybór sędziów federalnych leży w kompetencji 
Zgromadzenia Federalnego . Wybory przygotowywane są przez 
Komisję Sądownictwa27 . Procedura ta uregulowana jest szczegó-
łowo w przepisach ustawy parlamentarnej zwanej dalej „ParlG”28 . 
Komitet Sądownictwa przedstawia swoje nominacje wyborcze 
i wnioski o odwołanie z urzędu do Zjednoczonego Zgromadze-
nia Federalnego, w skład którego wchodzą przedstawiciele obu izb 
parlamentu . Każda grupa parlamentarna ma prawo do co najmniej 
jednego przedstawiciela w komisji . Szwajcarski model zakła-
dający wybór sędziów przez Zgromadzenie Narodowe oznacza 
w praktyce znaczące upolitycznienie wyboru sędziów, niewystę-
pujące w żadnej innej demokracji europejskiej . Jak wskazuje m .in . 
Gertrude  Lübbe-Wolff, w Szwajcarii członkostwo w partii jest de 
facto warunkiem wstępnym zakwalifikowania się do wyborów do 
Federalnego Sądu Najwyższego . Przykładowo od 1943 r . do Fede-
ralnego Sądu Najwyższego nie został wybrany żaden sędzia bez 
przynależności partyjnej29 . Natomiast jedynym warunkiem posia-
dania biernego prawa wyborczego jest posiadanie czynnego prawa 

27 Commission judiciaire, Commissione giudiziaria, Cumissiun giudiziala . 
28 Ustawa z dnia 13 grudnia 2002 r . Bundesgesetz über die Bundesver-
sammlung (Parlamentsgesetz, ParlG), 

 [dostęp: 11 .09 .2022] .
29 Por . m .in . 

 Podob-
nie G .  Lübbe-Wolff, Richterwahlen in der Schweiz: Wo liegt das Problem?,  
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wyborczego w sprawach federalnych . Co ciekawe, z żadnych prze-
pisów nie wynika, iż sędziowie muszą mieć jakiekolwiek wykształ-
cenie prawnicze . W literaturze przedmiotu spotkać można liczne 
głosy krytyczne oraz postulaty pełnej reorganizacji systemu orga-
nizacji wymiaru sprawiedliwości30 . Warto wspomnieć, że system 
szwajcarski nie był dotychczas kwestionowany przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka z perspektywy standardów niezależności 
i niezawisłości sędziowskiej . 

mechanizmy równoważenia i napięcia władzy wykonawczej 
i sądowniczej

Jako uzupełnienie i warunek sine qua non trójpodziału władzy 
w służbie bezpieczeństwa ustrojowego powinna być postrzegana 
zasada rozgraniczenia władzy wykonawczej i władzy sądowni-
czej . Została ona w sposób wyraźny uregulowana w Konstytucji 
z 1997 r . Warto wskazać chociażby na takie mechanizmy, jak: proce-
dura powoływania sędziów w odniesieniu do udziału władzy wyko-
nawczej (art . 173 ust . 1 pkt 2 Konstytucji), zastrzeżenie do wyłącznej 
kompetencji Sądu Najwyższego w kwestii kontroli orzeczniczej 
funkcjonowania sądów powszechnych31 (art . 183 ust . 1 Konstytu-
cji) i a contrario sprawowanie nadzoru administracyjnego przez 
Ministra Sprawiedliwości (art . 8 ustawy Prawo o ustroju sądów 

 [dostęp: 11 .09 .2022] .
30 Por . m .in . G .  Lübbe-Wolff, Richterwahlen in der Schweiz: Wo liegt das 
Problem? 

 [dostęp: 11 .09 .2022] . Zugang zum Recht: Der fehlende 
Rechtsschutz in der Schweiz , 

 
P .-A . Albrecht, Autonomie für eine dritte Gewalt in Europa Transferaufgabe 
für aufgeklärte Gesellschaften der Vernunft, Berlin 2018, s . 451 . 
31 Jakąkolwiek niedopuszczalność ingerencji innych władz w sprawy objęte 
monopolem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, czyli 
tzw . jądro kompetencyjne, potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 7 listopada 2013 r . w sprawie K 31/12, OTK-A 2013, Nr 8, poz . 121 .
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powszechnych) czy procedurę zatwierdzania prawidłowości wybo-
rów przez Sąd Najwyższy i rozpatrywania protestów wyborczych 
(art . 101 Konstytucji) . 

Kluczową zasadą statuującą odrębność ośrodków władzy wyko- 
nawczej i władzy sądowniczej w Polsce jest art . 173 Konstytu-
cji z 1997 r ., który określa wzajemną relację zachodzącą między 
władzą sądowniczą a pozostałymi rodzajami władzy . Stwierdzenie, 
że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz, 
stanowi emanację zasady równowagi władz wyrażonej w art . 10 ust . 
1 Konstytucji RP32, a ukształtowane w polskiej ustawie zasadniczej 
warunki powoływania przedstawicieli władzy sądowniczej miały za 
zadanie odzwierciedlenie zasady trójpodziału władzy . Dokonanie 
przez głowę państwa nominacji sędziowskich (art . 144 ust . 3 pkt 17 
Konstytucji) ma znaczenie nie tylko prestiżowe, ale również stanowi 
emanację równoważącej mocy władzy wykonawczej w stosunku 
do władzy sądowniczej . Warto bowiem wskazać, iż Prezydent  – 
co pokazuje praktyka  – mógł w przeszłości doprowadzić do 
faktycznego zablokowania nominacji sędziowskich, wbrew opinii 
Krajowej Rady Sądownictwa . Przykładowo odmowa powołania 
w 2007 r . pięciu sędziów i asesorów sądu rejonowego przez Prezy-
denta RP i związany z tym spór był przedmiotem wniosku do Trybu-
nału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego . 
TK postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 r . w sprawie Kpt 1/0833 
umorzył postępowanie ze względów formalnych, wskazując, iż spór 
nie ma charakteru sporu kompetencyjnego w rozumieniu art . 197 
Konstytucji . Wskazany casus wyraźnie pokazuje, że postulatem 
de lege ferenda powinno być z całą pewnością takie doprecyzowanie 
przepisów, aby nie pozostawiały wątpliwości, co do realnego prawa 
veta głowy państwa wobec nominacji sędziowskich .

Drugi przykład ustanowionego w Konstytucji z 1997 r . mecha-
nizmu wzajemnego oddziaływania i równoważenia się władzy 
wykonawczej i władzy sądowniczej to zasada nadzoru administra-
cyjnego Ministra Sprawiedliwości nad funkcjonowaniem sądu . 
Jednak jest ona ograniczona  – w sposób wyraźny i kluczowy dla 

32 P . Wiliński, P . Karlik, Komentarz do art. 173, Komentarz do art. 197, 
[w:] M . Safjan, L . Bosek, dz . cyt ., t . II, s . 963 . 
33 OTK 2008 Nr 5a, poz . 97 . 
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bezpieczeństwa ustrojowego państwa i niezawisłości sędziowskiej – 
poprzez precyzyjne i wyraźne uregulowanie w Konstytucji zakazu 
ingerowania w tzw . jądro kompetencyjne, wynikające z art . 183 
ust . 1 Konstytucji . Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ustroju 
sądów powszechnych w polskim porządku prawnym nadzór nad 
działalnością administracyjną sądów powszechnych polega, zgod-
nie z art . 8 ustawy o ustroju sądów powszechnych34, na zapewnie-
niu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz 
majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań 
z zakresu ochrony prawnej oraz zapewnieniu właściwego toku 
wewnętrznego urzędowania . 

Uwagi końcowe 

Aby państwo  – jako podmiot realizujący zadania o charakterze 
wewnętrznym i zewnętrznym – funkcjonowało sprawnie, trzeba prawi-
dłowo ukształtować relacje pomiędzy trzema ośrodkami władzy, jakie 
tworzą władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza . Kluczowa jest 
stabilność struktur i relacji, którą w dużej mierze warunkuje stabilność 
podstawy prawnej wynikająca ze szczególnego trybu zmiany ustawy 
zasadniczej . Bezpieczeństwo ustrojowe państwa to nie tylko współ-
praca, ale także utrzymujący się zdrowy poziom napięcia i wzajemnej 
kontroli pomiędzy trzema punktami oparcia „trójnogu bezpieczeń-
stwa ustrojowego” . Co bowiem istotne, jeżeli dwie z kluczowych władz 
zbyt silnie będą ze sobą współpracowały, nie kontrolując się wzajem-
nie w sposób naturalny, dążyć będą do unicestwienia trzeciej władzy 
i siłą rzeczy doprowadzą do samounicestwienia się całej konstrukcji 
bezpieczeństwa ustrojowego państwa . 

Analizując 25 lat funkcjonowania Konstytucji RP, wskazać należy, 
iż akt ten uchwalony został w szczególnych warunkach rozwoju 
polskiej państwowości i przemian społeczno-gospodarczych 

34 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r . Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(tj . z dnia 16 października 2020 r ., Dz . U . z 2020 r ., poz . 2072 ze zm .) .
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zachodzących zarówno w Polsce, jak i w całej Europie . Akt uchwa-
lony i skonstruowany „w duchu obywatelskiego kompromisu” z całą 
pewnością wymaga licznych doprecyzowań wskazanych w treści 
artykułu . Należy jednak pamiętać, że każda ingerencja w zasady 
ustrojowe dokonana musi zostać z wyjątkową rozwagą i rozwa-
żeniem celu, który stanowić musi realizacja wspólnego dobra 
i dalekosiężnych celów strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej 
niezakłóconych partykularnymi i bieżącymi interesami poszcze-
gólnych interesariuszy . 





JERZY JASKIERNIA

Ewolucja roli partii politycznych po wejściu 
w życie Konstytucji z 1997 r.

Uwagi wprowadzające

Ponad 25 lat doświadczeń obwiązywania Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r .1 może być analizowane z różnych 
punktów widzenia . Jedną z uprawnionych płaszczyzn rozważań 
jest rozwój systemu partyjnego2 i ewolucja roli partii politycz-
nych . Choć uchwalenie Konstytucji RP miało istotne znaczenie dla 
ukształtowania się systemu partyjno-politycznego, to jednak prze-
łomową rolę odegrały zmiany, które nastąpiły w 1989 r . Zamiast 
systemu dominacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pozo-
stającej wraz ze swymi sojusznikami (Zjednoczonym Stronnic-
twem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym) u władzy przez 
cały okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pojawił się plura-
lizm polityczny, związany z możliwością swobodnego tworzenia 
partii politycznych i dokonywania wolnych wyborów3 . Jest rzeczą 

1 Dz . U . Nr 78, poz . 483 .
2 Zob . M . Grabowska, Political Parties in Post-Communist Poland. 
Disenchantments and Uncertain Chances, „Sisyphus” 1993, nr 1, s . 55; 
W . Wesołowski, Formation of Political Parties in Post-Communist Poland, 
„Sisyphus” 1993, nr 4, s . 9; M . Żmigrodzki, W . Sokół, Functions of Political 
Parties in Poland at the Time of the Systemic Transformation, „Polish Political 
Science” 1992/1993, nr 22/23, s . 37 .
3 Zob . M . Chmaj, Restytucja i petryfikacja zasady pluralizmu politycznego 
w Polsce, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, red . M . Zubik, 
Warszawa 2010, s . 356 .
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charakterystyczną, że choć wybory z 4 czerwca 1989 r . miały 
niewątpliwie historyczny wymiar i zapoczątkowały głęboką 
transformację polityczną nie tylko w Polsce, ale w całej Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, to z punktu widzenia Rady Europy 
nie były w pełni wolne, gdyż były obarczone kompromisem 
osiągniętym przy Okrągłym Stole . Dopiero przeprowadzenie 
w pełni wolnych wyborów do Sejmu w październiku 1991 r . 
otworzyło drogę do członkostwa Polski w Radzie Europy . Było 
to zgodne z obowiązującymi w tej organizacji międzynarodowej 
zasadami pluralizmu politycznego4 . System partyjno-polityczny 
RP był przedmiotem rozlicznych analiz5, również w kontekście 
porównawczym rozwoju partii politycznych w Europie Środko-
wej i Wschodniej6, a także szerszego kontekstu teoretycznego7, 
uwzględniającego m .in . standardy Rady Europy8 . 

4 Zob . M . Chmaj, Zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standar-
dów Rady Europy, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, red . J . Jaskiernia, Toruń 
2010, s . 507 . Por . J . Jaskiernia, Partie polityczne w systemie demokratycznym 
w świetle standardów Rady Europy, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii 
politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red . A . Domańska, 
K . Skotnicki, Łódź 2003, s . 52 .
5 Zob . K . A . Paszkiewicz, Polskie partie polityczne, Wrocław 1996, s . 29; 
K . Knyżewski, Partie i system partyjny w Polsce w okresie transformacji ustro-
jowej, Warszawa 1998, s . 49; S . Bożyk, Partie polityczne a Sejm RP, Warszawa 
2006, s . 34 . Por . Partie polityczne – permanentne problemy. Studia z zakresu 
funkcjonowania systemu politycznego, red . J . Kornaś, Kielce 2005; T . Godlew-
ski i in ., Współczesne partie polityczne. Wybrane problemy, Toruń 2009; Partie 
polityczne. Struktury, programy, kampanie, red . Ł . Tomczak, Wrocław 2014 .
6 Zob . J . Sułkowski, Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych 
w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Łódź 2010, s . 23 . Por . Partie 
i systemy polityczne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, 
red . A . Czwołek, M . Nowak-Paralusz, K . Gawron-Tabor, Toruń 2013; Partie 
polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym 
się otoczeniu, red . A . Pacześniak, M . Wincławska, Wrocław–Toruń 2013 .
7 Zob . M . Chmaj, W . Sokół, M . Żmigrodzki, Teoria partii politycznych, 
Lublin 1999, s . 35; R . Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycz-
nych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002, s . 67; Z . Wachlowski, Stron-
nictwa polityczne w państwie współczesnym, Warszawa 2011, s . 69 . Por . Partie 
polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, red . M . Granat, P . Polica-
stro, J . Sobczak, Lublin 2001 .
8 Zob . J . Jaskiernia, System partyjny RP w świetle standardów Rady Europy, 
[w:] Partie polityczne…, s . 69 .
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W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ukazania ewolucji 
systemu partyjnego po wejściu w życie Konstytucji RP, w powią-
zaniu z kolejnymi kadencjami Sejmu RP . Nie ulega wątpliwości, 
że kolejne wybory do Sejmu otwierały nowe fazy rozwoju tego 
systemu . Ukazywały aktualne oblicze pluralizmu politycznego 
w Polsce, postrzeganego przez pryzmat kształtu parlamentarnej 
sceny politycznej .

konstytucyjna regulacja partii politycznych

Istotnym elementem przemian demokratycznych w Polsce stał 
się proces ich instytucjonalizacji9, czego szczególnym wyrazem 
była ich konstytucjonalizacja10 . Polski ustrojodawca dał temu 
wyraz w art . 11 Konstytucji RP, gwarantując wolność tworze-
nia i działania partii politycznych11 i precyzując zasięg podmio-
towy tej gwarancji („obywatelom polskim”), a nadto określając 
ustrojową funkcję (cel i kierunek) działania partii  – „zrzeszają 
na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu 
wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie poli-
tyki państwa” . Natomiast art . 13 Konstytucji RP zawęża możli-
wość korzystania z tej wolności . 

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji 
odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod 
i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, 
których program lub działalność zakłada lub dopuszcza niena-
wiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdo-
bycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje 
utajnienie struktur lub członkostwa. 

9 Zob . M . Chmaj, Prawna instytucjonalizacja partii politycznych w Polsce, 
Lublin 1994, s . 34 .
10 Zob . M . Lorencka, M . Obrębska, The constitutionalization process of polit-
ical parties in Poland. Party system evolution after 2018, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2018, nr 6, s . 189 .
11 Zob . M . Chmaj, Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium 
porównawcze, Olsztyn 2006, s . 56 .
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W tym kontekście analizowana jest kompetencja Trybunału 
Konstytucyjnego do badania celów i działalności partii politycznych12 .

Wolność tworzenia i działania partii politycznych jest wyrazem 
przyjęcia zasady pluralizmu politycznego, będącej podstawową 
przesłanką demokratyzmu systemu ustrojowego13, a zarazem zasadą 
podstawową polskiej Konstytucji14 . Znajduje ona wyraz zarówno 
w Konstytucji RP15, jak i w ustawie o partiach politycznych16 . Partie 
polityczne prezentowane są jako wyraz realizacji praw obywateli do 
aktywności politycznej17 . Istotne znaczenie mają gwarancje plurali-

12 Zob . A . Jamróz, O orzekaniu przez Trybunał Konstytucyjny w sprawach 
zgodności z Konstytucją działalności partii politycznych, [w:] Księga XXV-lecia 
Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyj-
nego – założenia i ich praktyczna realizacja, red . K . Budziło, Warszawa 2010, 
s . 227; A . Materska-Sosnowska, M . Mistygacz, Badanie celów i działalności 
partii politycznych przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] Konstytucje Polskie 
z 1952 i 1997 roku. Tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, red . A . Materska-
-Sosnowska, T . Słomka, Warszawa 2015, s . 177 . Por . A . Paprocka, Konstytucja 
RP wobec ekstremizmu politycznego – potencjalne problemy dla orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów, „Zagadnienia Sądownictwa Konsty-
tucyjnego” 2012, nr 1, s . 179; M . Zubik, Inicjowanie postępowania przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym w sprawie partii politycznych, [w:] Prawo, język, logika. 
Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Malinowskiego, red . S . Lewandowski, 
H . Machińska, J . Petzel, Warszawa 2013, s . 307 .
13 Zob . J . Jaskiernia, Zasada pluralizmu politycznego w projektach nowej 
konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1991, nr 10, s . 16 .
14 Zob . M . Gulczyński, Zasada pluralizmu politycznego, [w:] Zasady podsta-
wowe polskiej konstytucji, red . W . Sokolewicz, Warszawa 1998, s . 173 .
15 Zob . J . Majchrowski, Partie polityczne w świetle nowej Konstytucji, 
„Państwo i Prawo” 1997, nr 11/12, s . 163; M . Paździor, Partie polityczne 
w kontekście zasad naczelnych Konstytucji RP z 1997 r ., [w:] Państwo 
i prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego 
Jaskierni, t . 2, Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce, 
red . R . M . Czarny, K . Spryszak, Toruń 2012, s . 717; S . Bożyk, Konstytu-
cyjne ramy wolności zrzeszania się w partie polityczne, [w:] Podstawy wolno-
ści zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym 
Polski i Ukrainy, red . P . Steciuk, W . Skrzydło, W . Szapował, K . Eckhardt, 
Rzeszów-Przemyśl 2013, s . 31 .
16 Zob . M . Granat, Publicznoprawny status partii politycznej w świetle ustawy 
z 27 czerwca 1997 r., „Państwo i Prawo” 1998, nr 5, s . 25; M . Dębska, Ustawa 
o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa 2013, s . 43; Ustawa o partiach 
politycznych. Komentarz, red . M . Granat, A . Gorgol, J . Sobczak, wyd . 2, red . 
M . Granat, Warszawa 2003 .
17 Zob . R . Podgórzańska, Funkcjonowanie partii politycznych w III RP jako  
wyraz realizacji prawa obywateli do aktywności politycznej, [w:] Prawa 



41EwolUCJa RolI PaRTII PolITyCznyCh Po wEJŚCIU w żyCIE konSTyTUCJI z 1997 R.

zmu politycznego18, a pośród nich gwarancje dla opozycji politycz-
nej19 . Przedmiotem badań stał się proces instytucjonalizacji partii 
politycznych20 . Analizowane były funkcje partii politycznych  – 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym – a także ich struk-
tura organizacyjna21 i procedury zarządzania22 . Funkcje partii sensu 
largo określają najważniejsze zadania tych zrzeszeń . Wyróżnia się 
cztery główne funkcje partii politycznych, które determinują ich 
działalność23:
1) artykulacji potrzeb,
2) rekrutacji politycznej,
3) wyborcza24, 
4) rządzenia25 .

Z podwójnego prawnokonstytucyjnego statusu partii politycz-
nych (z jednej strony jako zrzeszenia obywateli, z drugiej zaś rów- 
nież organizacji uczestniczącej w kształtowaniu władzy) wynika, 

podmiotowe  – pojmowanie w naukach prawnych, red . J . Ciapała, K . Flaga-
-Gieruszyńska, Szczecin 2006, s . 83 .
18 Por . Instytucjonalne gwarancje zasady pluralizmu politycznego w Polsce 
na tle standardów europejskich, red . M . Paździor, B . Szmulik, Lublin 2014 .
19 Zob . A . Antoszewski, Opozycja parlamentarna w świetle Konstytucji 
z 1997 r. i polskiej praktyki politycznej, [w:] W służbie dobru wspólnemu. 
Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, 
red . R . Balicki, M . Masternak-Kubiak, Warszawa 2012, s . 272 .
20 Zob . A . Kulig, Z zagadnień prawnej instytucjonalizacji partii politycznych 
w Polsce (na tle porównawczym), Kraków 2013, s . 42 .
21 Zob . T . Bichta, Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce 
po 1989 roku, Lublin 2010, s . 34; K . Sobolewska-Myślik, B . Kosowska-
-Gąstoł, P . Borowiec, Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, 
Kraków 2010, s . 45 .
22 Zob . J . Muszyński, Procedury zarządzania w partiach politycznych, Łyso-
mice 2004, s . 34 .
23 Por . M . Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, 
Warszawa 1977, s . 39; K . A . Wojtaszczyk, Współczesne systemy partyjne, 
Warszawa 1992, s . 13; M . Chmaj, Komentarz do Konstytucji RP. Art. 11, 13, 
Warszawa 2019, s . 38 .
24 Zob . E . Nowak, Funkcja wyborcza partii i ugrupowań politycznych 
w Polsce, „Państwo i Prawo” 1992, nr 5, s . 39; A . Gajda, Rola partii poli-
tycznych w wyborach, [w:] Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, 
red . tenże, K . Grajewski, P . Uziebło, A . Rytel-Warzocha, M . M . Wiszowaty, 
Gdańsk 2017, s . 41 .
25 Zob . E . Nowak, Funkcja rządzenia partii i ugrupowań politycznych 
w Polsce (zagadnienia wybrane), „Państwo i Prawo” 1993, nr 6, s . 51 .
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że regulacje dotyczące sposobu działania i finansowania partii 
zaliczyć należy do przepisów prawa publicznego, a funkcjonowa-
nie partii musi odpowiadać standardom wynikającym z demo-
kratycznego państwa prawnego26 . Z tego punktu widzenia istotne 
znaczenie mają: status prawny partii27, autonomia wewnętrzna28, 
jawność ich finansowania29 oraz zasady nadzoru nad partiami30 . 
Działalność partii politycznych powinna być ukierunkowana 
na realizację dobra wspólnego jako szczególnego rodzaju wartości 
w rozumieniu art . 1 Konstytucji RP . 

Partie polityczne odgrywają istotną rolę w procesie kształtowa-
nia polityki państwa i społeczeństwa obywatelskiego . Dlatego tak 
ważne jest, by partie polityczne kierowały się w swojej działalno-
ści interesem publicznym (rozumianym w kategoriach realizacji 
dobra wspólnego) . W przypadku kolizji interesów (np . indywidual-
nego, ugrupowania, z którego się wywodzi czy jeszcze innej grupy) 
parlamentarzysta powinien kierować się treścią złożonego 
ślubowania, o którym mowa w art . 104 ust . 2 Konstytucji RP, 
tj . „rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, 
strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla 
pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytu-
cji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” . Dotyczy to zwłasz-
cza aktywnego udziału posłów (ugrupowań mających swoich 
przedstawicieli w parlamencie) w procesie legislacyjnym . Chodzi 
o stworzenie odpowiednich warunków debaty (z udziałem partii 
opozycyjnych) pod kątem wypracowania rozwiązań prawnych 
służących całej wspólnocie . Pod rozwagę poddawany jest postulat 

26 Zob . B . Przywora, Instytucja partii politycznej w Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 3, s . 105 .
27 Zob . M . Chmaj, M . Żmigrodzki, Status prawny partii politycznych 
w Polsce, Toruń 1995, s . 38 .
28 Zob . J . Sułkowski, Autonomia partii politycznych a problem demokracji 
wewnętrznej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3, s . 73 .
29 Zob . A . Gorgol, Zasada jawności finansów publicznych a jawność publicz-
nego finansowania partii politycznych w Polsce, [w:] Prawo finansowe po 
transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. 
Materiały konferencyjne (Łódź, 5.–6.06.2012 r.), red . I . Mirek, T . Nowak, 
Łódź 2013, s . 14 .
30 Zob . M . Bartoszewicz, Nadzór nad partiami politycznymi w polskim 
porządku konstytucyjnym, Warszawa 2006, s . 47 .
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zapewnienia w unormowaniach Konstytucji RP mniejszości parla-
mentarnej (opozycyjnej) gwarancji umożliwiających realne uczest-
nictwo w procesie legislacyjnym, czego konsekwencją będzie 
konieczność wzięcia przez tę grupę części odpowiedzialności za 
tworzone prawo31 .

Dla prawidłowego funkcjonowania partii politycznych w systemie 
demokratycznym istotne znaczenie ma właściwy system finanso-
wania partii politycznych . Nieprzypadkowo więc liczne opracowa-
nia poświęcono finansowaniu partii politycznych32, m .in . ze źródeł 
publicznych33, a także kontroli i nadzoru finansowania partii poli-
tycznych34 . Przedmiotem analiz była subwencja budżetowa dla partii 
politycznych35 . Poszukiwano modelu finansowania partii politycz-
nych w demokratycznym państwie prawnym36 .

Ustawodawca, wprowadzając rozwiązania w zakresie dzia-
łalności partii politycznych, powinien uwzględniać całokształt 

31 Zob . B . Przywora, Instytucja partii…, s . 105 .
32 Zob . A . Ławniczak, Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001, 
s . 43; M . Bidziński, Finansowanie partii politycznych w Polsce. Studium 
porównawcze, Warszawa 2011, s . 36; T . Gąsior, Problematyka finansowania 
partii politycznych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5, s . 9; R . Piotrow-
ski, Demokracja a finansowanie partii politycznych w świetle Konstytucji RP, 
[w:] Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. 
Księga jubileuszowa dedykowana Ewie Gdulewicz, red . R . Mojak, W . Skrzydło, 
„Studia Iuridica Lublinensis” 2014, t . 22, s . 281; K . Skotnicki, Modele i źródła 
finansowania partii politycznych, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 1, s . 29 .
33 Zob . A . Gorgol, Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycz-
nych w Polsce i na poziomie europejskim, Lublin 2011, s . 54 .
34 Zob . P . Jakubowski, Kontrola i nadzór instytucji państwowych nad finan-
sami partii politycznych, [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. 
Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red . B . Dziemidok-
-Olszewska, W . Sokół, T . Bichta, Lublin 2012, s . 492; M . Bidziński, Kompe-
tencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie nadzoru i kontroli nad 
finansowaniem partii politycznych, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, 
red . B . Banaszak, A . Bisztyga, A . Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015, s . 27 .
35 Zob . M . Münnich, Subwencja budżetowa dla partii politycznych, „Państwo 
i Prawo” 2013, nr 12, s . 60 . Por . Subwencje z budżetu państwa dla partii poli-
tycznych. Jawność i kontrola, red . J . Zbieranek, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2008 .
36 Zob . J . Majchrowski, Czy i jak finansować partie polityczne w demo-
kratycznym państwie prawnym?, [w:] Demokratyczne państwo prawa. 
Zagadnienia wybrane, red . M . Aleksandrowicz, A . Jamróz, L . Jamróz, 
Białystok 2014, s . 299 .
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unormowań konstytucyjnych, w tym zwłaszcza kierować się zasadą 
proporcjonalności, o której mowa w art . 31 ust . 3 Konstytucji RP . 
Podstawowe znaczenie ma stworzenie sprawnego systemu kontroli 
partii politycznych zarówno na poziomie ich rejestracji (kontrola 
prewencyjna), jak i po zarejestrowaniu (kontrola represyjna) . Prze-
mawia za tym wynikająca już z preambuły Konstytucji RP zasada 
sprawności działania instytucji publicznych37 . Partie polityczne 
postrzegane były jako szczególna zorganizowana grupa interesów38 . 
Niemało uwagi poświęcono też zjawisku europeizacji polskich partii 
politycznych w konsekwencji akcesji Polski do Unii Europejskiej39 .

wpływ zasad wyborczych zawartych w ordynacjach na kształtowanie 
się systemu partyjnopolitycznego

Czynnikiem, który miał zasadnicze znaczenie dla kształtowania 
się systemu partyjnego w Polsce, następującego w warunkach 
pluralizmu politycznego, była kwestia zastosowania progu wybor-
czego . Z tego punktu widzenia warto porównać wynik wyborów 
do Sejmu w 1991 r . (bez progu wyborczego) z wynikami wyborów 
do Sejmu w 1993 r . (przy zastosowaniu progu wyborczego 5% dla 
partii i 8% dla koalicji) .

Wybory do Sejmu – 27 października 1991 r . – były pierwszymi 
wolnymi wyborami do tego organu i miały najbardziej pluralistyczny 
charakter . Nie zastosowano w nich progu wyborczego, a w tej sytu-
acji stosunkowo małe ugrupowania uzyskały w nim reprezentację 
(np . Partia Przyjaciół Piwa) . Prowadziło to do dużego rozdrobnienia 
Sejmu, co nie ułatwiało tworzenia większości rządowej .

37 Zob . B . Przywora, Instytucja partii…, s . 105 .
38 Zob . P . Kuczma, Partie polityczne jako szczególna forma zorganizowa-
nych interesów, [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa. 
Wybrane zagadnienia, red . S . Pajączkowski, A . Preisner, Lublin 2012, s . 37 .
39 Zob . A . Pacześniak, Europeizacja polskich partii politycznych, Warsza- 
wa 2014, s . 78 .
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Tabela 1 . Podział mandatów w Sejmie po wyborach w 1991 r .

Komitet wyborczy
Głosy Mandaty

Liczba [%] Liczba  [%]

Unia Demokratyczna 1 382 051 12,32 62 13,48

Sojusz Lewicy Demokratycznej 1 344 820 11,99 60 13,04

Wyborcza Akcja Katolicka 980 304 8,74 49 10,65

Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz 
Programowy

972 952 8,67 48 10,43

Konfederacja Polski Niepodległej 841 738 7,50 46 10,00

Porozumienie Obywatelskie 
Centrum

977 344 8,71 44 9,57

Kongres Liberalno-Demokratyczny 839 978 7,49 37 8,04

Porozumienie Ludowe 613 626 5,47 28 6,09

Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”

566 553 5,05 27 5,87

Polska Partia Przyjaciół Piwa 367 106 3,27 16 3,48

Mniejszość Niemiecka 132 059 1,18 7 1,52

Chrześcijańska Demokracja 265 179 2,36 5 1,09

Solidarność Pracy 230 975 2,06 4 0,87

Partia Chrześcijańskich 
Demokratów

125 314 1,12 4 0,87

Polski Związek Zachodni 26 053 0,23 4 0,87

Unia Polityki Realnej 253 024 2,26 3 0,65

Partia X 52 735 0,47 3 0,65

Ruch Autonomii Śląska 40 061 0,36 2 0,43

Stronnictwo Demokratyczne 159 017 1,42 1 0,22

Ruch Demokratyczno-Społeczny 51 656 0,46 1 0,22

Ludowe Porozumienie Wyborcze 
„Piast”

42 031 0,37 1 0,22

Solidarność 80 28 139 0,25 1 0,22

Krakowska Koalicja Solidarni z 
Prezydentem

27 586 0,25 1 0,22

Związek Podhalan 26 744 0,24 1 0,22
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Komitet wyborczy
Głosy Mandaty

Liczba [%] Liczba  [%]

Wielkopolsce i Polsce[e] 23 188 0,21 1 0,22

Bydgoska Lista Jedności Ludowej 18 902 0,17 1 0,22

KW Prawosławnych 13 788 0,12 1 0,22

Unia Wielkopolan i Lubuszan 11 737 0,08 1 0,22

Sojusz Kobiet Przeciw Trudnościom 
Życia

1922 0,02 1 0,22

Źródło: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej, M .P . z 1991 r . 
Nr 41, poz . 287 .

Najistotniejsze znaczenie miały ugrupowania powstałe po 
przełomie 1989 r . (m .in . Unia Demokratyczna, Obywatelskie 
Porozumienie Centrum, Kongres Liberalno-Demokratyczny, 
Konfederacja Polski Niepodległej, Porozumienie Ludowe, Partia 
Chrześcijańskich Demokratów) . Ważne miejsce zajmowały też 
ugrupowania, których korzenie sięgały PRL (Sojusz Lewicy 
Demokratycznej40, Polskie Stronnictwo Ludowe)41 . W zaistniałej 
sytuacji trudno było o stworzenie stabilnego rządu . Do uformo-
wania większościowej koalicji niezbędnej do rządzenia potrzebne 
było współdziałanie 4–5 partii . O skali rozdrobienia Sejmu najle-
piej świadczy fakt, że największe ugrupowanie polityczne (Unia 
Demokratyczna) miało zaledwie 62 mandaty na 460 . Sejm ten 
dokonał istotnej, choć niepełnej reformy ustrojowej, uchwalając 
w 1992 r . Małą Konstytucję . Przeprowadził też zasadniczą reformę 
gospodarczą, zwaną planem Balcerowicza, zapoczątkowaną jesz-
cze przez Sejm X kadencji . Sejm ten przetrwał niecałe dwa lata . 
W związku z uchwaleniem niekonstruktywnego wotum nieufno-
ści dla rządu premier Hanny Suchockiej prezydent Lech Wałęsa – 
mając do dyspozycji dwie możliwości: zdymisjonowanie rządu 

40 Zob . J . Jaskiernia, Socjaldemokracja w procesie transformacji systemowej 
Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ruch socjaldemokratyczny Rzeczypospolitej 
Polskiej (1989–2010), red . K . Leszczyńska, E . Olszewski, Warszawa 2011, s . 13 .
41 Zob . A . Antoszewski, R . Herbut, W . Jednaka, Partie i system partyjny 
w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji, Wrocław 1993, s . 23 .
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i rozwiązanie parlamentu  – wybrał drugą opcję . Kierował się 
m .in . przekonaniem, że stworzony przez niego Bezpartyjny Blok 
Wspierania Reform (BBWR), bazujący na popularności L . Wałęsy 
i wpływie jego komitetów wyborczych, zdoła zdobyć ok . 200 miejsc 
w parlamencie . Istotne było to, iż Sejm I kadencji zmienił ordyna-
cję wyborczą do Sejmu . Przewidywała ona progi wyborcze: 5% – 
dla partii i 8% – dla koalicji . Fakt ten miał się okazać kluczowym 
dla rozwoju sytuacji politycznej w wyborach 1993 r .

Wybory zostały przeprowadzone 19 września 1993 r . na podsta-
wie ordynacji wyborczej zawierającej 5-procentowy próg wyborczy 
dla partii i 8-procentowy dla koalicji42 . Wprowadzenie tych progów 
miało na celu stabilizowanie systemu partyjno-politycznego wobec 
trudności z ukształtowaniem trwałej większości rządowej, jakie 
wystąpiły w Sejmie RP I kadencji (1991–1993)43 . Wybory przynio-
sły zwycięstwo Sojuszowi Lewicy Demokratycznej w szczegól-
nych okolicznościach . Partia ta uzyskała zaledwie 20,41% głosów, 
co jednak okazało się najlepszym wynikiem, gdyż głosy oddane 
na prawicę (ok . 35%) zostały w wysokim stopniu zmarnowane  – 
większość partii prawicowych nie przekroczyła 5-procentowego 
progu . Prawica przegrała więc „na własne życzenie”44, nie wycią-
gnęła wniosków z konsekwencji nowych mechanizmów wybor-
czych, które w założeniu miały prowadzić do porządkowania sceny 
politycznej i możliwości utworzenia stabilnego rządu45 . Poni-
żej progu wyborczego 5-procentowego znalazły się m .in . NSZZ 
„Solidarność” – 4,90%, Porozumienie Centrum – 4,42%, Kongres 
Liberalno-Demokratyczny – 3,39%, Unia Polityki Realnej – 3,18%, 
PSL-Porozumienie Ludowe  – 3,10%, a poniżej progu wybor-
czego 8-procentowego dla koalicji  – Katolicka Akcja Wyborcza 

42 Zob . Z . Jarosz, Nowa ordynacja wyborcza do Sejmu, „Państwo i Prawo” 
1993, nr 7, s . 11 .
43 Por . S . Birch, Electoral Systems and Party Systems in Europe East and West, 
[w:] Pan-European Perspectives on Party Politics, red . P . Lewis, P . Webb, Brill, 
Leiden-Boston 2003, s . 29 .
44 A . K . Piasecki, Wybory. Parlamentarne  – samorządowe  – prezydenckie, 
Zielona Góra 2004, s . 5 .
45 Por . K . Jasiewicz, Dead Ends and New Beginnings: the Quest for a Proce-
dural Republic of Poland, „Communist and Post-Communist Studies” 2000, 
nr 1, s . 101 i 109 .
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„Ojczyzna” – 6,37% . Efekt wyborów parlamentarnych w 1993 r . nie 
wynikał zatem z raptownego przesunięcia się sympatii politycz-
nych z prawa na lewo, a była to konsekwencja „znacznie bardziej 
złożonego procesu, w którym swoją rolę odegrały i przepisy prawa 
wyborczego, i decyzje kierownictw partii, i wielowymiarowa 
siatka podziałów oraz zróżnicowań politycznych wśród samych 
wyborców”46 . Wyniki uzyskane przez SLD i PSL w przełożeniu na 
mandaty sejmowe dały stabilną większość rządową . Nikt nie mógł 
kwestionować prawomocności tego rozstrzygnięcia, skoro obsada 
miejsc parlamentarnych nastąpiła w zgodzie z zasadami ordynacji 
wyborczej . Z pola widzenia obserwatorów nie mógł jednak zniknąć 
fakt nieodzwierciedlenia w strukturze parlamentu znaczącej części 
aktywnego politycznie elektoratu o orientacji prawicowej . Sprawa 
ta miała o tyle istotne znaczenie, że właśnie w tej kadencji doprowa-
dzono do uchwalenia Konstytucji RP47, co niewątpliwie otwierało 
możliwość znaczącego wpływu lewicy na kształt ustroju politycznego 
RP48 . Brak należytej reprezentacji prawicy musiał jednak rzutować 
na klimat wokół procesu tworzenia ustawy zasadniczej . W kontek-
ście prac nad konstytucją, podjętych przez Zgromadzenie Naro-
dowe, struktura polityczna wyłonionego parlamentu rzutowała na 
ocenę jego politycznej reprezentatywności i „mandatu moralnego” 
do przyjęcia ustawy zasadniczej . Teza o niereprezentatywności 
Zgromadzenia Parlamentarnego, zdominowanego przez centrole-
wicową koalicję SLD–PSL, określana też jako „problem legityma-
cji parlamentu do uchwalenia konstytucji”49 rzutowała na przebieg  

46 K . Jasiewicz, Anarchia czy pluralizm? Podziały polityczne i zachowania 
wyborcze w roku 1991 i 1993, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska 
scena polityczna, red . S . Gebethner, Warszawa 1995, s . 49 .
47 Zob . J . Jaskiernia, Wpływ ugrupowań lewicowych na rozwiązania ustro-
jowe Trzeciej Rzeczypospolitej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z 1997 r. Ciągłość i zmiana, red . T . Słomka, A . Materska-Sosnowska, 
Warszawa 2012, s . 275 .
48 Zob . J . Jaskiernia, Koncepcje ustrojowe lewicy w dobie prac nad Konstytu-
cją RP i jej wkład w proces kształtowania się systemu politycznego III Rzeczy-
pospolitej, [w:] Lewica polska, t . II, red . E . Krasucki, T . Sikorski, A . Wątor, 
Wrocław 2012, s . 203 .
49 W . Kręcisz, W . Orłowski, Przygotowanie, uchwalenie i ogólna charaktery-
styka Konstytucji z 1997 r., [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red . W . Skrzydło, 
Lublin 2006, s . 97 .
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prac w Komisji Konstytucyjnej ZN . Ostatecznie udało się uzyskać 
niezbędną większość ⅔ (w ramach koalicji konstytucyjnej: SLD, 
UP, PSL, UW) do przyjęcia Konstytucji w Zgromadzeniu Naro-
dowym . Siły spoza koalicji konstytucyjnej wywierały oczywi-
ście wpływ na treść projektu konstytucyjnego, niejednokrotnie 
skuteczny, ale nigdy nie doprowadził on do uznania dzieła konsty-
tucyjnego za uzgodnione . Rzutowało to na przebieg i wyniki refe-
rendum konstytucyjnego, które  – choć przyniosło poparcie dla 
Konstytucji  – ujawniło podział, jaki w tym zakresie utrzymuje 
się w społeczeństwie50 .Sprawa progu wyborczego odegrała też 
kluczową rolę w wyborach do Sejmu przeprowadzonych w 2015 r . 
Sojusz Lewicy Demokratycznej, idący w koalicji m .in . z Twoim 
Ruchem (SLD + TR + PPS + UP + Zieloni), nie zdołał przekroczyć 
progu 8% (uzyskał 7,55%), a w tej sytuacji partie, które zakwali-
fikowały się do Sejmu, uzyskały dodatkowe mandaty . Utorowało 
to Prawu i Sprawiedliwości, występującemu w ramach Zjednoczo-
nej Prawicy, uzyskanie bezwzględnej większości po raz pierwszy 
w historii wolnych wyborów do Sejmu RP po 1989 r .

Czynnikiem oddziałującym na rolę partii politycznych była też 
metoda liczenia głosów . System d’Hondta preferował największe 
partie . Gdyby np . został zastosowany w wyborach 2001 r ., to SLD/
UP uzyskałaby bezwzględną większość w Sejmie i nie musiała 
tworzyć koalicji rządowej z Polskim Stronnictwem Ludowym .

Ewolucja roli partii politycznych w latach 1997–2021

Przyczyną, która w najwyższym stopniu wpłynęła na znaczenie 
partii politycznych w latach 1997–2021, a więc w okresie obowią-
zywania Konstytucji RP, były wyniki wyborów parlamentarnych . 
To one przesądzały rolę poszczególnych ugrupowań na scenie 

50 Zob . J . Jaskiernia, Funkcje Konstytucji RP w dobie integracji europejskiej 
i radykalnych przemian politycznych, Toruń 2020, s . 140 .
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politycznej: udział w rządzeniu, pozostawanie w opozycji parlamen-
tarnej czy znalezienie się poza parlamentarną sceną polityczną .

Sejm III kadencji (1997–2001) – próba zintegrowania sił prawicowych 
z wykorzystaniem Akcji Wyborczej „Solidarność” i utworzenie 
koalicji rządowej AWS–UW
W 1997 r . prawica wyciągnęła wnioski z rozdrobnienia, które dopro-
wadziło ją do klęski wyborczej w 1993 r ., wobec nieprzekroczenia 
przez szereg ugrupowań prawicowych progu 5% . Prawica wykorzy-
stała pomysł prof . Jadwigi Staniszkis, by pod parasolem „Solidarno-
ści” zjednoczyć wszystkie siły prawicowe . Temu celowi miało służyć 
powstanie Akcji Wyborczej „Solidarność” (AWS) . Występując pod 
szyldem AWS, wygrała wybory do Sejmu 25 września 1997 r ., odsu-
wając od władzy „lewicę postkomunistyczną”, którą to etykietą 
określano Sojusz Lewicy Demokratycznej . Co charakterystyczne, 
SLD powiększyła swój stan poparcia wyborczego z 20 na 27,13%, 
ale wyraźnie ustąpiła zjednoczonym w formule AWS siłom prawi-
cowym (33,83%, 201 mandatów) . Stworzyło to podwaliny domina-
cji na polskiej scenie politycznej dwu ugrupowań: Akcji Wyborczej 
„Solidarność” i Unii Wolności, która uzyskała 13,37% głosów 
(60 mandatów)51 . Owe partie uformowały rząd koalicyjny AWS–UW, 
kierowany przez premiera prof . Jerzego Buzka . Podjął się on reali-
zacji czterech wielkich reform ustrojowych, odbieranych jednak 
krytycznie przez znaczącą część społeczeństwa . Po trzech latach 
koalicja rozpadła się w wyniku wyjścia z rządu Unii Wolności . 
W ostatnim roku Polską rządził gabinet mniejszościowy Jerzego 
Buzka . Najistotniejszym czynnikiem w obszarze rozwoju systemu 
partyjno-politycznego było to, że bardzo szybko okazało się, iż 
AWS był sztucznie skonstruowaną koalicją, zdominowaną przez 
NSZZ „Solidarność”, która zaczęła „pękać w szwach” w trakcie 
kadencji według linii interesów reprezentowanych przez różne 
ugrupowania polityczne . Siły tworzące AWS były zgodne w kwestii 
potrzeby odsunięcia od władzy „postkomunistycznej lewicy”, ale 

51 Zob . M . Jurzysta, Unia Wolności na polskiej scenie politycznej, Warszawa 
2007, s . 24 i nast .; M . Wincławska, Unia Wolności. Partia polityczna w okresie 
transformacji, Warszawa 2010, s . 56 i nast .
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zaczęły się znacząco różnić w kwestiach programowych, gdy doszło 
do konstruowania wspólnego programu rządowego . Narastało też 
napięcie pomiędzy „socjalną” opcją reprezentowaną przez NSZZ 
„Solidarność” a liberalnym kursem preferowanym przez przywódcę 
Unii Wolności, wicepremiera Leszka Balcerowicza, autora „szoko-
wej terapii” przekształcania polskiej gospodarki .

„Solidarność” spełniła niewątpliwie w wyborach 1997 r . funk-
cję parasola, który zjednoczył (choć przejściowo) różne ugrupowa-
nia prawicowe, ale nie mogła stanowić substytutu dla ugrupowań 
politycznych . Nieprzypadkowo więc to właśnie w tym okresie 
pojawiła się koncepcja oparcia prawej sceny strony politycznej na 
dwu ugrupowaniach: Prawie i Sprawiedliwości (nawiązującego 
do Porozumienia Centrum z pierwszej fazy rozwoju systemu 
partyjno-politycznego) i Platformie Obywatelskiej (nawiązują-
cym do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i części środowisk 
Unii Wolności) . Choć w wyborach 2001 r . ugrupowania te nie 
odegrały jeszcze zasadniczej roli, to jednak właśnie ten moment 
przesądził w sposób najbardziej istotny o kształcie współczesnej 
sceny partyjno-politycznej .

Sejm IV kadencji (2001–2005) – wzlot i upadek lewicy
Wybory do Sejmu 23 września 2001 r . zakończyły się zwycięstwem 
koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej–Unia Pracy, która uzyskała 
imponujący wynik wyborczy (41,04% głosów, 216 mandatów), ale 
nie dał on bezwzględnej większości głosów w Sejmie . Partnerem 
koalicyjnym zostało Polskie Stronnictwo Ludowe (8,98% głosów, 
42 mandaty) . Powstał rząd koalicyjny SLD/UP–PSL premiera Leszka 
Millera, który przetrwał trzy lata . Po usunięciu z koalicji PSL, rząd 
działał jako rząd mniejszościowy . W ostatnim roku tej kadencji 
Sejmu władzę wykonawczą sprawował rząd mniejszościowy o orien-
tacji lewicowej, kierowany przez premiera Marka Belkę .

Sukces wyborczy SLD nie wynikał z siły zakotwiczenia owej partii 
w społeczeństwie, a był wypadkową skutecznej krytyki reform rządu 
premiera J . Buzka oraz wiązał się z chwilowym przepływem „elek-
toratu roszczeniowego” do SLD . Rząd SLD/UP–PSL objął władzę 
w sytuacji, gdy gospodarka znajdowała się na pograniczu recesji, 
a ustępujący rząd pozostawił wielką „dziurę budżetową”, o której 
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poinformował minister finansów Jarosław Bauc . Sytuacja ta groziła 
pojawieniem się kryzysu finansów publicznych . Rząd, ratując finanse 
publiczne, zdecydował się na szereg cięć w programach socjalnych, 
które z jednej strony doprowadziły do zapobieżenia kryzysowi finan-
sów publicznych i wejścia Polski na ścieżkę rozwoju, z drugiej zaś 
nie tylko doprowadziły do odpływu „elektoratu roszczeniowego”, 
ale w sposób znaczący osłabiły związki SLD z jego bazą społeczną . 
Dodatkowo poparcie przez lidera SLD Leszka Millera koncep-
cji „trzeciej drogi”, jaką lansowali wówczas przywódcy socjalde-
mokratyczni (Tony Blair w Wielkiej Brytanii, Gerhard Schroeder 
w Niemczech)52, skutkowało rozmyciem lewicowej tożsamości SLD, 
a  – wobec braku silnego zakotwiczenia idei socjaldemokratycznej 
w społeczeństwie – legło u podstaw kryzysu środowisk lewicowych 
i wpłynęło ostatecznie na marginalizację SLD na polskiej scenie 
politycznej . Przyczyniło się też do tego rozbicie w SLD, wskutek 
utworzenia Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej z Markiem 
Borowskim jako przewodniczącym . Pomimo że rząd L . Millera 
wyprowadził Polskę z recesji na drogę szybkiego (5%) rozwoju 
gospodarczego oraz dokonał niezbędnych reform gospodarczych 
i zmian w ustawodawstwie, umożliwiających akcesję Polski do Unii 
Europejskiej, a także zdołał przeprowadzić skuteczne referendum 
akcesyjne – pomimo artykułowania negatywnego stosunku do Unii 
Europejskiej przez niektóre środowiska polityczne (LPR, Samoobro-
na)53 – poparcie dla lewicy zaczęło poważnie słabnąć . Procesowi temu 
towarzyszyło wzmocnienie sił prawicowych i centroprawicowych, 
o rodowodzie solidarnościowym, które skupiły się w dwu ugru-
powaniach: Prawie i Sprawiedliwości (9,50% głosów, 44 mandaty) 
oraz Platformie Obywatelskiej (12,68% głosów, 65 mandatów) . 
Partie te zbudowały swój autorytet na krytyce rządów SLD, stano-
wiąc silną opozycję parlamentarną . Można stwierdzić, że prawi-
cowa większość o rodowodzie postsolidarnościowym  – która  

52 Zob . K . Kik, Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy 
w polityce europejskich socjaldemokracji 1990–2010, Kielce 2014, s . 89 i nast .
53 Zob . A . Cyran-Mądzik, Partie parlamentarne w Polsce wobec integra-
cji europejskiej w latach 1991–2007, Kielce 2010, s . 89 i nast .; T . Marcinkow-
ski, Polskie partie polityczne wobec procesu integracji politycznej 1989–2005, 
Gorzów Wielkopolski 2014, s . 67 i nast .
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ujawniała się w całym okresie politycznej konsolidacji RP, a która 
nie mogła się w pełni zademonstrować wskutek niewyciągnię-
cia wniosków z zastosowania progu wyborczego (wybory 1993 r .) 
i w wyniku sztucznej konsolidacji pod egidą związku zawodowego 
(wybory 1997 r .)  – znalazła formułę instytucjonalizacji mającą 
zyskać kluczowe znaczenie w wyborach parlamentarnych 2005 r .

Sejm V kadencji (2005–2007) – odrzucenie POPiS-u oraz 
budowanie większości rządowej przez Prawo i Sprawiedliwość 
w koalicji z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną RP
Wybory parlamentarne 25 września 2005 r . zakończyły okres 
znaczących wpływów lewicy na polskiej scenie politycznej (Sojusz 
Lewicy Demokratycznej uzyskał 11,31% głosów, 55 mandatów)54 
i przyniosły dominację dwu ugrupowań centrowych i prawicowych, 
wywodzących się z nurtu solidarnościowego: Prawa i Sprawiedliwo-
ści (26,99% głosów, 155 mandatów) oraz Platformy Obywatelskiej 
(24,14% głosów, 133 mandaty)55 . Zakończyła się tym samym faza 
instytucjonalizacji polskiego systemu partyjno-politycznego, trwa-
jąca od 1989 r .56 Rozpoczął się proces stabilizacji polskiego systemu 
partyjnego57 . Oparty był on na dominacji partii o rodowodzie soli-
darnościowym, a lewica – pomimo podejmowanych prób poszuki-
wania nowej formuły (np . Lewica i Demokraci) – nie była w stanie 
odzyskać swego dawnego miejsca na scenie politycznej58 . Prawo 

54 Zob . J . Jaskiernia, Wybory parlamentarne 2005 roku a tendencja do cofa-
nia legitymizacji partiom rządzącym w Polsce, [w:] Polacy wobec wyborów 
2005 roku, red . A . Kasińska-Metryka, Kielce 2007, s . 29 .
55 Zob . B . Dziemidok-Olszewska, Partie polityczne w wyborach 2005 roku 
w Polsce, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red . K . Kowal-
czyk, Ł . Tomczak, Toruń 2007, s . 206 .
56 Zob . J . Jaskiernia, Prawidłowości kształtowania się systemu partyjnego 
w Polsce (na marginesie książki „Partie polityczne w wyborach 2005”), „Rocz-
nik Politologiczny” 2009, nr 5, s . 77 .
57 Zob . A . Antoszewski, Faza stabilizacji? Polski system partyjny w latach 
dwutysięcznych, [w:] Państwo i prawo…, s . 702 .
58 Zob . J . Jaskiernia, Ugrupowania lewicowe w aktualnej fazie przekształceń 
polskiego systemu partyjnego, [w:] Polska lewica przed wyborem drogi, „Myśl 
Socjaldemokratyczna” 2008, nr 1–2, s . 33; tenże, Dylematy konstruowania 
strategii wyborczej ugrupowań lewicowych, „Myśl Socjaldemokratyczna” 
2009, nr 3–4, s . 22 .
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i Sprawiedliwość poszło do wyborów z koncepcją dystansowania się 
od III RP i wysunęło ideę IV Rzeczypospolitej59 . Zwycięstwo PiS 
oraz sukces wyborczy PO otworzyły możliwość utworzenia koalicji 
sił wywodzących się z nurtu solidarnościowego, zwanej POPiS-em . 
Prowadzone w tej sprawie rozmowy nie zakończyły się sukce-
sem . W tej sytuacji PiS podjął tworzenie koalicji z Ligą Polskich 
Rodzin (LPR), która uzyskała 7,97% głosów (34 mandaty)60 oraz 
z Samoobroną RP (SRP – uzyskała 11,41% głosów, 56 mandatów)61 . 
Najpierw o charakterze koalicji parlamentarnej (rząd premiera 
Kazimierza Marcinkiewicza), a następnie rządowej (rząd premiera 
Jarosława Kaczyńskiego; wicepremierami byli: Roman Giertych 
z LPR oraz Andrzej Lepper z SRP) . Koalicja ta rozpadła się jednak 
w 2007 r . w wyniku podejrzeń skierowanych pod adresem A . Leppera 
(tzw . afera gruntowa) i wycofania się z koalicji LPR i SRP . Lider PiS, 
premier J . Kaczyński, zdecydował się na rozwiązanie Sejmu, sądząc, 
że PiS wygra ponownie pomimo sondaży wskazujących przewagę 
PO . Tym razem jednak nie powtórzyła się sytuacja z 2005 r ., gdy 
sondaże dawały zwycięstwo PO, a wygrał PiS .

Sejm VI kadencji (2007–2011) – dominacja Platformy Obywatelskiej 
na polskiej scenie politycznej w ramach stabilnej 
koalicji rządowej PO–PSL
Wybory do Sejmu w 2007 r . przyniosły zwycięstwo wyborcze Plat-
formie Obywatelskiej . PO uzyskała 41,51% głosów (209 manda-
tów) . Partii tej udało się skutecznie zaprezentować jako „partii 

59 Zob . L . Habuda, Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska. Aksjolo-
gia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo, Opole 2010, s . 67 
i nast . Por . J . Jaskiernia, Przesłanki numeracji faz rozwoju ustrojowego państwa 
a problem zasadności radykalnej zmiany systemu politycznego po dziesięciu 
latach obowiązywania Konstytucji RP, [w:] Idee ustrojowe a rzeczywistość 
„IV Rzeczypospolitej”, red . J . Kornaś, Kraków 2010, s . 283 .
60 Zob . M . Piskorski, Liga Polskich Rodzin  – partia nurtu narodowego, 
[w:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, red . K . Kowalczyk, J . Sielski, 
Toruń 2006, s . 232; K . Jajecznik, Pozycja Ligi Polskich Rodzin w polskim syste-
mie partyjnym w kontekście transformacji systemowej, [w:] Polska transforma-
cja. Stan i perspektywy, red . J . Błuszkowski, Warszawa 2006, s . 107 .
61 Zob . M . Piskorski, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej – między lewicą 
a agraryzmem, [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne…, s . 156–191 .



55EwolUCJa RolI PaRTII PolITyCznyCh Po wEJŚCIU w żyCIE konSTyTUCJI z 1997 R.

ludzi sukcesu”62 i dotrzeć do młodego pokolenia, co  – zwłaszcza 
w dużych miastach – przesądziło o jej zwycięstwie . Młodych ludzi 
przyciągał program Polski nowoczesnej . Zwycięstwo PO stało się 
podstawą utworzenia stabilnej koalicji rządowej z Polskim Stron-
nictwem Ludowym (8,91% głosów, 31 mandatów)63 . Prawo i Spra-
wiedliwość (32,11% głosów, 166 mandatów) stało się największą 
partią opozycyjną . Lewica, pomimo poszerzonej formuły (Lewica 
i Demokraci) zdołała uzyskać jedynie 13,51% głosów (55 mandatów) . 
Koalicja PO–PSL podjęła program ambitnych reform . Istotnymi 
celami w tym okresie były przygotowania do finałowego turnieju 
mistrzostw Europy w Piłce nożnej UEFA EURO 2012 oraz do polskiej 
prezydencji w Unii Europejskiej (II połowa 2011 r .) . W pierwszej 
fazie rządzenia mieliśmy do czynienia z koabitacją prezydenta wywo-
dzącego się z PiS, Lecha Kaczyńskiego oraz rządu premiera Donalda 
Tuska, będącego liderem PO . Prezydent L . Kaczyński intensywnie 
korzystał z prawa weta w odniesieniu do czołowych reform rządu 
PO–PSL, co wywołało w środowisku PO projekt zmiany konstytu-
cji idący w kierunku osłabienia instytucji weta prezydenckiego64 . 
Po tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku 
i zwycięstwie w wyborach prezydenckich Bronisława Komorow-
skiego, od zamysłu zmiany Konstytucji odstąpiono65 . 

Sejm VIII kadencji (2011–2015) – kontynuacja dominacji 
Platformy Obywatelskiej i stabilnego rządu PO–PSL
Wybory przeprowadzone 9 października 2011 r . nie przyniosły istot-
nej zmiany na polskiej scenie politycznej . Zdecydowane zwycięstwo 
odniosła Platforma Obywatelska (39,18% głosów, 207 mandatów), 

62 Zob . K . Kowalczyk, Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 
„partia ludzi sukcesu”, [w:] Partie i ugrupowania parlamentarne…, s . 99 .
63 Zob . Ł . Tomczak, Polskie Stronnictwo Ludowe – trwały element polskiego 
parlamentu?, [w:] Partie i ugrupowania . . ., s . 132 .
64 Zob . J . Jaskiernia, Kierunki przekształceń systemu ustrojowego RP w świe-
tle projektu zmian w Konstytucji przedłożonego przez posłów Platformy 
Obywatelskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządza-
nia i Administracji w Warszawie” 2010, nr 3, s . 86 .
65 Zob . J . Jaskiernia, Wyniki wyborów prezydenckich 2010 r. jako prze-
słanka rozważań o zasadności zmian konstytucyjnych w RP, „Myśl Socjalde-
mokratyczna” 2010, nr 2–3, s . 33 .
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co umożliwiło jej kontynuowanie koalicji z Polskim Stronnic-
twem Ludowym (8,36% głosów, 28 mandatów) . Najsilniejszą partią 
opozycyjną pozostało Prawo i Sprawiedliwość (29,89% głosów, 
157 mandatów) . Ugrupowania o profilu lewicowym osiągnęły 
postęp w stosunku do poprzednich wyborów, ale w rozbiciu na dwie 
partie: Ruch Palikota (10,02% głosów, 40 mandatów) oraz Sojusz 
Lewicy Demokratycznej (8,24% głosów, 27 mandatów) . Pogłębiał 
się więc proces marginalizacji SLD na polskiej scenie politycznej .

W latach 2010–2015 PO miała sprzyjającą sytuację, bo prezydent 
B . Komorowski sprzyjał jej inicjatywom . Rząd PO–PSL zdecydował 
się podjąć trudną, choć niepopularną reformę związaną z podnie-
sieniem wieku emerytalnego . Ostrożna polityka finansowa rządu 
premiera D . Tuska spowodowała, że w Polsce jako jedynym państwie 
Unii Europejskiej nie doszło do recesji w wyniku kryzysu finan-
sowego, jaki pojawił się pod koniec poprzedniej dekady . Zarazem 
jednak dążenie do utrzymania korzystnych wskaźników makro-
ekonomicznych spowodowało, że narastały roszczenia o charak-
terze socjalnym i niezadowolenie wśród grup z obszaru ubóstwa 
społecznego . Czynnikiem, który osłabił PO, była zmiana lidera 
partii w 2014 r ., w związku z wyborem D . Tuska na funkcję prze-
wodniczącego Rady Europejskiej . PO, pod przewodnictwem premier 
Ewy Kopacz, nie zdołało odbudować dawnej dynamiki politycz-
nej, natomiast zaczęły pojawiać się objawy rozczarowania ze strony 
młodego pokolenia . Nasiliła się krytyka wdrażanych reform ze 
strony głównych centrali związkowych: NSZZ „Solidarność” i Ogól-
nopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych . W tym samym 
okresie doszło do konsolidacji ugrupowań prawicowych (Prawo 
i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim, Solidarna Polska 
ze Zbigniewem Ziobro oraz Polska Razem z Jarosławem Gowi-
nem), które wyraźnie zaczęły dominować w sondażach wybor-
czych . Czynnikiem istotnie osłabiającym PO była niespodziewana 
porażka prezydenta B . Komorowskiego w wyborach prezydenckich 
2015 r . Z kolei nieoczekiwane zwycięstwo w wyborach prezydenc-
kich kandydata PiS Andrzeja Dudy utorowało drogę Prawu i Spra-
wiedliwości do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych 2015 r .
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Sejm VIII kadencji (2015–2019) – zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości 
i utworzenie rządu większościowego Zjednoczonej Prawicy
Wybory do Sejmu 25 października 2015 r . oznaczały bezpreceden-
sowe zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości (37,58%, 235 manda-
tów), które  – jako pierwsze ugrupowanie od 1989 r .  – uzyskało 
bezwzględną większość w Sejmie . Pomimo że PiS uzyskał słabszy 
wynik niż SLD/UP w 2001 r . i PO w wyborach w 2001 r . i 2005 r ., 
uzyskał większość w Sejmie, umożliwiającą samodzielne rządze-
nie . Stało się to możliwe w szczególności dzięki temu, że Sojusz 
Lewicy Demokratycznej, idący w koalicji m .in . z Twoim Ruchem 
(SLD + TR + PPS + UP + Zieloni), nie zdołał przekroczyć 
progu 8% (uzyskał 7,55%), a w tej sytuacji partie, które zakwali-
fikowały się do Sejmu, uzyskały dodatkowe mandaty . Z drugiej 
strony na polskiej parlamentarnej scenie politycznej pojawiły się 
2 nowe ugrupowania: Kukiz’15 (partia o charakterze antysystemo-
wym, z przywódcą Pawłem Kukizem, która uzyskała 8,81% gło- 
sów, 42 mandaty) oraz Nowoczesna Ryszarda Petru (partia 
o charakterze liberalnym, do której przeszła część elektoratu PO – 
uzyskała 7,60% głosów, 28 mandatów) . Platforma Obywatelska 
(24,09% głosów, 138 mandatów), z nowym liderem Grzegorzem 
Schetyną, przeszła do opozycji . 

Rząd PiS, kierowany przez premier Beatę Szydło, mając 
wsparcie Prezydenta RP A . Dudy, zaczął realizować zapowia-
dane w trakcie kampanii wyborczej, zarówno prezydenckiej, 
jak i parlamentarnej, reformy społeczne, m .in . sztandarowy 
program 500+, oznaczający przekazywanie na każde drugie 
dziecko 500,00 PLN miesięcznie . Równolegle rząd PiS zaczął 
wdrażać radykalne reformy ustrojowe, dążąc m .in . do osłabie-
nia Trybunału Konstytucyjnego, łącząc stanowiska ministra 
sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP, wprowadzając 
nowe reguły związane z obsadą stanowisk sędziowskich . Reformy 
te były krytycznie odbierane przez europejską opinię publiczną, 
co znalazło wyraz w analizach Europejskiej Komisji na Rzecz 
Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej) . Nie udało się 
ukształtować silnej opozycji, wobec sporów w środowisku liberal-
nym pomiędzy Platformą Obywatelską i Nowoczesną .
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Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości ma niewątpliwie swe źródło 
w zaprezentowanych w trakcie kampanii wyborczej hasłach poli-
tyki społecznej, m .in . programu 500+ . Choć więc w wyborach tych 
doszło do wypchnięcia poza parlament partii lewicowej (SLD), nie 
oznacza to, że orientacja socjalna (socjaldemokratyczna) zniknęła 
z polskiego parlamentu . Program PiS, w warstwie gospodarczej, jest 
bowiem programem socjaldemokratycznym . PiS wyciągnął wnio-
ski z tego, że choć rządy premiera D . Tuska były postrzegane jako 
sukces, skoro Polska była „zieloną wyspą” na mapie recesji europej-
skiej, to jednak nie przekładało się to na sytuację społeczną wielu 
grup społecznych, zwłaszcza w środowiskach wiejskich i mało-
miasteczkowych . Polityka bezpieczeństwa makroekonomicznego, 
prowadzona przez ministra finansów Vincenta Rostowskiego, 
z odrzucaniem wszelkich „poluzowań społecznych”, musiała rodzić 
napięcia w środowiskach, które nie odczuwały skutków reklamowa-
nego przez rząd premiera D . Tuska sukcesu gospodarczego . Przepro-
wadzenie radykalnej reformy systemu emerytalnego, w otwartym 
konflikcie ze środowiskami związkowymi, obiektywnie powięk-
szało tę część elektoratu, która uważała, że zapowiedzi PiS, zarówno 
w prezydenckiej kampanii wyborczej A . Dudy, jak i w kampanii 
parlamentarnej PiS, idą we właściwym kierunku . 

Lansowana przez PiS koncepcja IV RP miała na celu podważenie 
zasadności systemu konstytucyjnego, opartego na Konstytucji RP . 
Nasilenie się tych tendencji nastąpiło w okresie, gdy fala uchodźców 
stworzyła klimat dla nowych lęków społecznych, których nie da się –  
w ocenie części opinii publicznej  – rozwiązać za pomocą metod 
liberalnych . Również zagrożenie terroryzmem otworzyło poważny 
problem, czy jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa państwa 
i obywateli bez ograniczenia praw i wolności obywatelskich . 

Sejm IX kadencji (od 2019 r.) – zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy 
w wyborach do Sejmu i przejęcie przez opozycję kontroli Senatu
Wybory do Sejmu przeprowadzone 16 października 2019 r . przy-
niosły sukces Prawu i Sprawiedliwości, czołowej sile Zjednoczonej 
Prawicy . Drugą pozycję na scenie politycznej zachowała Platforma 
Obywatelska, idąca w ramach szerszej koalicji sił liberalnych . Istotne 
znaczenie miał powrót na scenę polityczną lewicy, uczestniczącej 
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w wyborach jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale w ścisłej współ-
pracy z Wiosną i Razem . Ważnym wydarzeniem było też pojawienie 
się w parlamencie siły usytuowanej na prawo od Prawa i Solidarno-
ści, w postaci Konfederacji Wolność i Niepodległość .

Tabela 1 . Podział miejsc w Sejmie po wyborach przeprowadzonych w 2019 r .

Nazwa Liczba głosów [%]
Liczba 

mandatów
[%]

Prawo 
i Sprawiedliwość

8 051 935 43,59 235 51,09

KKW Koalicja 
Obywatelska PO 

.N iPL Zieloni

5 060 355 27,40 134 29,13

Sojusz Lewicy 
Demokratycznej

2 319 946 12,56 49 10,65

Polskie Stronnictwo 
Ludowe

1 578 523 8,55 30 6,52

Konfedera-
cja Wolność 

i Niepodległość

1 258 953 6,81 11 2,39

KKW Mniejszość 
Niemiecka

32 094 0,17 1 0,22

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza .

Wybory parlamentarne w 2019 r . przyniosły też nowe zjawisko 
w relacjach Sejm – Senat . We wszystkich dotychczasowych wybo-
rach demokratycznych po 1989 r . ukształtowała się tendencja, że 
zwycięskie ugrupowanie w Sejmie uzyskuje też większość w Sena-
cie . W 2019 r . PiS co prawda zdobył największą liczbę mandatów, ale 
nie stanowiła ona większości . Opozycyjne ugrupowania uzyskały 
nieznaczną przewagę w Senacie, co musiało oddziaływać na prze-
bieg procesu ustawodawczego . Wobec jednak słabej pozycji Senatu, 
określonej w Konstytucji RP (m .in . w związku z tym, że o losie 
poprawek Senatu przesądza Sejm bezwzględną większością), utrata 
większości w Senacie tylko w ograniczonym zakresie rzutowała na 
mechanizmy sprawowania władzy przez PiS . 
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Tabela 2 . Podział mandatów w Senacie po wyborach przeprowadzo-
nych w 2019 r .

Nazwa Liczba 
głosów

[%] Liczba 
mandatów

Prawo i Sprawiedliwość 8 110 193 44,56 48

KKW Koalicja Obywatelska  
PO .N iPL Zieloni

6 490 306 35,66 43

Polskie Stronnictwo Ludowe 4 041 035 5,22 3

KKW Lidia Staroń – Zawsze  
po stronie ludzi

106 035 0,58 1

KKW Krzysztof Kwiatkowski 79 348 0,44 1

KKW Wadim Tyszkiewicz 63 675 0,35 1

KKW Demokracja Obywatelska 44 956 0,25 1

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza .

Na polskiej scenie partyjno-politycznej od 2005 r . dominującą 
pozycję utrzymują dwie partie – Prawo i Sprawiedliwość oraz Plat-
forma Obywatelska, z tym że od 2015 r . przewagę uzyskuje PiS . 
Zjednoczona Prawica dzierży władzę, choć nieco osłabioną utratą 
kontroli Senatu . W trakcie kadencji dochodziło w niej jednak do 
konfliktów (rozbieżności programowe, a następnie opuszczenie 
koalicji przez Porozumienie J . Gowina; radykalna linia programowa 
Solidarnej Polski w kwestii praworządności w dialogu z Unią Euro-
pejską), ale niezakończonych utratą większości parlamentarnej . 
Podjęta została przy tym kolejna próba podważenia „zabetonowa-
nia” sceny politycznej, w postaci utworzenia Polski 2050 Szymona 
Hołowni . Konsolidacji szeregów dokonała lewica w postaci połącze-
nia SLD i Wiosny w Nową Lewicę . Na funkcjonowanie większości 
parlamentarnej rzutowały w szczególności konsekwencje pandemii 
COVID-19, inspirowanej przez Rosję i Białoruś fali imigracyjnej 
docierającej do Polski, a także agresji Rosji na Ukrainę . Poważnym 
wyzwaniem stał się też radykalny wzrost inflacji, spowodowany 
m .in . zakłóceniami na światowym rynku paliwowym .
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wnioski końcowe

Niewątpliwie istotnym czynnikiem ewolucji partii politycznych są prze-
miany społeczne i kształtujące się współcześnie podziały społeczno-
-polityczne66 . Można wskazać kluczowe zjawiska, charakterystyczne dla 
ewolucji systemu partyjno-politycznego Polski w dobie współczesnej . 
1 . Konstytucyjna zasada pluralizmu politycznego, wyrażona 
w Konstytucji RP, doprowadziła do pełnej realizacji zasady wolności 
tworzenia ugrupowań politycznych . Ten pluralizm, przy kreowaniu 
parlamentarnej sceny politycznej, jest jednak ograniczony przez zasto-
sowanie progów wyborczych . Doprowadziło to jednak do stabilizacji 
większości rządowych .
2 . Wyraźnie następuje zmierzch ugrupowań politycznych, mają-
cych swe korzenie w PRL (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie 
Stronnictwo Ludowe) . Odchodzi pokolenie Polaków ukształ-
towane w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które było, choć 
w warunkach braku pluralizmu, nośnikiem wartości lewicowych . 
Pokolenie to dało jeszcze o sobie znać w wyborach lat 1993–2001 . 
Zaplecze polityczne dla lewicy ulegało jednak stopniowej erozji, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy młoda generacja Polaków kształtuje się 
pod przemożnym wpływem Kościoła katolickiego, niechętnego 
wartościom lewicowym . Gdy lewicę opuścił elektorat socjalny, 
przepływając do PiS-u, musiało to prowadzić do marginalizacji 
środowiska lewicowego na polskiej scenie politycznej i zjawisko 
to wydaje się mieć trwały charakter .
3 . Polska scena polityczna została zdominowana przez ugrupowania 
wywodzące się z tradycji solidarnościowej: Platformę Obywatelską 
(o profilu liberalnym) oraz Prawo i Sprawiedliwość (o profilu socjal-
nym), które pozostają u władzy od 2005 r . i wydaje się, że tendencja ta 
ma trwały charakter . 
4 . Na siłę PiS-u, czołowej siły Zjednoczonej Prawicy, składają się: 
prospołeczny program, ukierunkowany na umocnienie rodziny 
i wsparcie środowisk społecznych nieuprzywilejowanych, budowanie 

66 Zob . W . Łukowski, Podział społeczno-polityczny w Polsce. Kilka uwag 
teoretycznych, „Studia Politologiczne 2013” nr 29, s . 11 .



62 JERzy JaSkIERnIa

narracji patriotycznej (np . w kontekście wyjaśniania przyczyn 
katastrofy smoleńskiej), umacnianie identyfikacji narodowej 
i katolickiej (w polemice z wartościami liberalnymi) oraz wspar-
cie struktur Kościoła katolickiego, zwłaszcza na szczeblu para-
fialnym, a także związanych z Kościołem środków masowego 
przekazu informacji, m .in . Radia Maryja .
5 . Kolejne wybory przynoszą nowe inicjatywy na polskiej 
scenie politycznej (m .in . Ruch Palikota, Kukiz’15, Nowoczesna, 
Wiosna, Polska 2050, Konfederacja), które są reakcją społeczeń-
stwa na tendencję do „zabetonowania” polskiej sceny politycznej, 
a w pewnym stopniu dają tu o sobie znać postawy antysystemowe; 
próby te nie doprowadziły jednak do podważenia dominacji PO i PiS 
na polskiej scenie politycznej, a nowe inicjatywy stają się najczęściej 
składową prób tworzenia szerszych koalicji z innymi ugrupowa-
niami już obecnymi na parlamentarnej scenie politycznej .
6 . Konsekwencje kryzysu gospodarczego, nowych zagrożeń bezpie-
czeństwa wynikających z terroryzmu i fali uchodźczej, a także 
poczucia pauperyzacji znaczących kręgów społecznych powodują, 
że następuje kryzys wartości demokracji liberalnej, a górę zaczynają 
brać poglądy tych, którzy gotowi byliby doprowadzić do poprawy 
sytuacji najuboższych i nieuprzywilejowanych kosztem rządów 
„silnej ręki”, ograniczających gwarancje i mechanizmy, jakie ma 
w założeniu nieść podział władzy . 
7 . Reakcją na dominację Zjednoczonej Prawicy na polskiej scenie 
politycznej stają się nowe ruchy społeczne (np . Komitet Obrony 
Demokracji) i akcje protestacyjne (np . ruch kobiet przeciwko projek-
tom zaostrzenia ustawy aborcyjnej) . 
8 . Dalsza dominacja Zjednoczonej Prawicy będzie uzależniona od 
tego, czy zdoła ona sfinansować wprowadzone programy społeczne 
bez naruszenia równowagi finansowej państwa oraz czy utrzyma 
wsparcie struktur Kościoła katolickiego . Istotne znaczenie będzie miał 
też sposób reagowania przez rząd na współczesne wyzwania (takie jak 
COVID-19 czy agresja Rosji na Ukrainie) . Kluczowe jednak będzie to, 
czy opozycja, z wiodącą rolą Platformy Obywatelskiej, zdoła skonso-
lidować swe szeregi i przeciwstawić PiS-owi alternatywny program 
wyborczy, który uzyskałby wsparcie większości społeczeństwa .



MONIKA GIŻYŃSKA

Instytucja referendum w Konstytucji RP:  
teoria i praktyka

wprowadzenie

Istnieje wiele instytucji służących bezpośredniemu udziałowi społe-
czeństwa w podejmowaniu decyzji . Najbardziej rozpowszechnioną 
współcześnie formą demokracji bezpośredniej jest referendum, które 
polega na podejmowaniu decyzji w ważnych dla państwa sprawach, 
w drodze głosowania, przez krąg uprawnionych osób . Przedmio-
tem opracowania jest ukazanie prawnych ram instytucji referendów 
ogólnokrajowego i lokalnego w prawie polskim . Autorka analizuje 
konstytucyjne i ustawowe regulacje dotyczące referendum oraz 
praktykę ich stosowania . Formułuje krytyczne wnioski co do niektó-
rych rozwiązań prawnych omawianej instytucji . Ponadto postuluje 
wdrożenie nowych rozwiązań prawnych, które zrodziły się po głęb-
szej analizie obowiązujących regulacji normatywnych dotyczących, 
przede wszystkim, referendum w sprawach o szczególnym znacze-
niu dla państwa i związanych z nim licznych niedoskonałości . 

Wiadomo, że jednym z podstawowych założeń demokratycznego 
państwa jest przyjęcie zasady zwierzchnictwa Narodu / suwerenno-
ści Narodu . W świetle postanowień art . 4 Konstytucji RP1 władza 
w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, który sprawuje 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r ., 
Dz . U . z 1997 r . Nr 78, poz . 483 ze zm . [dalej: Konstytucja RP lub Konstytucja] .



64 monIka gIżyńSka

ją poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio . Kolejność 
wymienionych form demokracji sugeruje, iż wiodącą rolę należy 
przypisać demokracji przedstawicielskiej, procedury demokracji 
bezpośredniej mają zaś charakter uzupełniający wobec działalności 
organów przedstawicielskich . Jakkolwiek samo wyrażenie w Konsty-
tucji zasady zwierzchnictwa Narodu nie wydaje się w wystarczają-
cym stopniu gwarantować udziału suwerena w sprawowaniu władzy . 
Konstytucjonalizacja pojęcia demokracji bezpośredniej umożliwia 
wprawdzie odwołanie się do wszystkich znanych instytucji tej formy 
demokracji, ale tylko wówczas, gdy ich charakter i procedury zostaną 
skonkretyzowane w pozostałych przepisach Konstytucji oraz rozwi-
nięte na poziomie ustawowym . Sytuacja taka istnieje również na 
gruncie polskiego prawa . I tak, należy tu wskazać: po pierw-
sze art . 125 Konstytucji RP dotyczący ogólnokrajowego referen-
dum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, po drugie 
art . 90 ust . 3 Konstytucji RP dotyczący ogólnokrajowego referendum 
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, 
przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi międzyna-
rodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych 
sprawach, po trzecie art . 235 ust . 6 Konstytucji RP dotyczący ogól-
nokrajowego referendum w sprawie zatwierdzenia ustawy o zmianie 
Konstytucji RP, po czwarte art . 118 ust . 2 Konstytucji RP dotyczący 
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, po piąte zaś art . 170 Konsty-
tucji RP dotyczący referendum lokalnego . 

Referendum jako jedna z form demokracji bezpośredniej

Jedną z form demokracji bezpośredniej jest referendum . Pierwo-
wzorem tej instytucji było zgromadzenie ludowe . Polegało ono na 
podejmowaniu decyzji przez wszystkich uprawnionych obywateli, 
zebranych w jednym miejscu, co wraz z rozwojem terytorialnym 
państw znacznie uniemożliwiło wykorzystanie tej formy i ograni-
czyło się jedynie do państw (części składowych państw, jak obec-
nie w Szwajcarii) o nierozległym obszarze i o niewielkiej liczbie 
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ludności . Nastąpiła swego rodzaju modyfikacja instytucji zgroma-
dzenia ludowego, pozwalająca na podejmowanie decyzji w drodze 
głosowania, jednak bez konieczności spotykania się na wspólne 
debaty, obecnie rozumiana jako referendum . 

Przyjmuje się w literaturze podział na różne rodzaje referen-
dum . Ze względu na zasięg terytorialny wyróżnia się referenda 
ogólnokrajowe i lokalne . Referendum ogólnokrajowe to takie, 
które swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium państwa, zaś refe-
rendum lokalne  – przeprowadzane jest tylko na części teryto-
rium i tylko jej dotyczy . Ogranicza się więc jedynie do określonej 
jednostki podziału terytorialnego, a podmiotami uprawnionymi 
do wzięcia w nim udziału są tylko obywatele zamieszkujący na 
terytorium tej jednostki . 

Ze względu na wymagalność przeprowadzenia referendum 
wyodrębnia się referenda obligatoryjne i fakultatywne . Z referen-
dum obligatoryjnym mamy do czynienia wówczas, gdy jest ono 
jedyną drogą rozstrzygnięcia jakiejś kwestii . Z referendum fakulta-
tywnym – gdy jest ono jednym ze sposobów rozstrzygnięcia jakiejś 
kwestii . Może się więc odbyć, ale nie musi . Referendum fakultatywne 
zatem, w przeciwieństwie do obligatoryjnego, cechuje się dowolno-
ścią . Organy państwowe mogą według własnego uznania odwołać 
się do instytucji referendum, dlatego że jest ono jedną z możliwych 
procedur podjęcia konkretnej decyzji . Jeżeli jednak organ ustawo-
dawczy zastosuje tę formę podejmowania decyzji, to jego wynik, tak 
jak w referendum obligatoryjnym, jest wiążący . Przedmiotem refe-
rendum fakultatywnego mogą być różne kwestie, które nie są jeszcze 
uregulowane przez ustawę . Zakres przedmiotowy wyznacza, co do 
zasady, konstytucja danego państwa, która może w sposób enume-
ratywny wymieniać tylko katalog spraw, jakie można poddać pod 
głosowanie bądź wskazać poza sprawami dopuszczonymi do przed-
stawienia w referendum również te, których nie może ono dotyczyć . 
Najczęściej jednak przedmiot referendum fakultatywnego nie jest 
jasno sprecyzowany . Normy prawne zazwyczaj wskazują jedynie, że 
powinna to być sprawa ważna dla państwa . 

Ze względu na moc prawną rezultatów referendum wyróżnia 
się referenda konsultatywne i stanowiące . Referendum konsul-
tatywne inaczej nazywane opiniodawczym to takie, w którym 
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uprawnieni obywatele przedstawiają jedynie swoją opinię w pewnej 
sprawie przed podjęciem ostatecznej decyzji przez upraw-
niony organ władzy . Jeżeli zaś uprawnieni obywatele podejmują 
w drodze głosowania decyzję wiążącą organy władzy, jest to refe-
rendum stanowiące . 

Skoro za kryterium klasyfikacji referendum przyjmie się przed-
miot, to wyróżnia się wówczas referenda konstytucyjne i ustawo-
dawcze . Referendum konstytucyjne dotyczy zmiany lub uchwalenia 
ustawy zasadniczej . Ustawy zaś są zatwierdzane w drodze referen-
dum ustawodawczego, w którym to wyborcy decydują o uznaniu za 
powszechnie obowiązujący akt prawny, przygotowany przez upraw-
niony podmiot . Dopiero po przyjęciu ustawy przez obywateli taki 
akt normatywny staje się prawomocny . Należy pokreślić, że ustawa 
przyjęta w drodze referendum ma taką samą moc prawną jak ustawa 
uchwalona przez legislatywę . Wątpliwości budzi jedynie kwestia, czy 
podjęte w ten sposób akty prawne mogą być zmieniane lub uchylane 
przez parlament . W niektórych państwach dotyczy ono tylko spraw 
wskazanych w konstytucji, w innych nie występuje w ogóle . W refe-
rendum bowiem rozstrzygane są jedynie propozycje aktów praw-
nych, np . niegotowa ustawa . Referenda mogą dotyczyć także innych 
ważnych spraw dla państwa czy społeczności lokalnej, co powoduje, 
że nie jest możliwe podanie pełnego katalogu typów tej instytucji 
demokracji bezpośredniej . Najczęściej jednak wymieniane są: refe-
renda administracyjne – dotyczące spraw należących do kompeten-
cji organów administracji publicznej, finansowe – ich przedmiotem 
są zazwyczaj kwestie podatków, a w sprawach międzynarodowych – 
rozstrzygane są sprawy związane z polityką międzynarodową .

Rodzaje referendum w prawie polskim

Pojawienie się w polskim porządku prawnym instytucji referen-
dum przypada dopiero na okres po II wojnie światowej . Dwudzie-
stego siódmego kwietnia 1946 r . uchwalono ustawę o głosowaniu 
ludowym (Dz . U . z 1946 r . Nr 15, poz . 104) . Podkreślenia wymaga 
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fakt, że ani późniejsza ustawa konstytucyjna z 19 lute- 
go 1947 r ., ani Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej (PRL) z 22 lipca 1952 r . nie ustanawiały instytucji referen-
dum . Referendum przywrócono do porządku prawnego ustawą 
o zmianie Konstytucji PRL z 6 maja 1987 r ., a podstawę prawną 
do przeprowadzenia referendum stworzyła ustawa o konsulta-
cjach społecznych i referendum2 . Dodać należy, że w 1995 r . Sejm 
uchwalił nową ustawę o referendum3, która była konieczna do 
przeprowadzenia referendum zatwierdzającego nową Konsty-
tucję . Referendum zaś było niezbędnym elementem trybu jej 
uchwalenia wynikającym z Ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 
1992 r . o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej4 . Obecnie tryb przygotowania, przeprowa-
dzenia i ustalenia wyników referendum normuje Ustawa z dnia  
14 marca 2003 r . o referendum ogólnokrajowym5, która zastąpiła 
ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r . o referendum . 

Konstytucja RP przewiduje dwa rodzaje referendów: ogól-
nokrajowe i lokalne . Konstytucja w art . 170 daje obecnie możli-
wość rozstrzygania istotnych kwestii dla mieszkańców tylko części 
terytorium – referendum lokalne . Tak więc członkowie wspólnoty 
samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o spra-
wach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzą-
cego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego . 
Zasady i tryb przeprowadzania takiego referendum określa szcze-
gółowo ustawa o referendum lokalnym6 . 

Niemniej jednak pierwszą w Polsce regulacją prawną doty-
czącą instytucji referendum była nowelizacja Konstytucji Polskiej 

2 Tj . Ustawa z 6 maja 1987 r . o konsultacjach społecznych i referendum 
(Dz . U . z 1987 r . Nr 4, poz . 83) .
3 Tj . Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r . o referendum (Dz . U . z 1995 r . 
Nr 99, poz . 487) .
4 Tj . Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r . o trybie przygoto-
wania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U . z 1992 r . 
Nr 67, poz . 336) .
5  Tj . Dz . U . z 2020 r . poz . 851; dalej: jako ustawa o referendum 
ogólnokrajowym) .
6 Tj . Ustawa z dnia 15 września 2000 r . o referendum lokalnym 
(Dz . U . z 2019 r . poz . 741); dalej: ustawa o referendum lokalnym .
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Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 maja 1987 r .7, która określała, 
że sprawowanie władzy państwowej przez lud pracujący następuje 
także poprzez wyrażenie woli w drodze referendum . Natomiast 
uchwalona w tym samym dniu ustawa o konsultacjach społecz-
nych i referendum wprost wskazywała na możliwość zastosowania 
instytucji referendum lokalnego8 . Kolejna zmiana Konstytucji PRL 
z 29 grudnia 1989 r .9 wprowadzała podstawowe zasady demokra-
tycznego państwa prawnego oraz gwarantowała udział samorządu 
terytorialnego w sprawowaniu władzy oraz swobodę działalności 
innych form samorządu . Wspomniana nowelizacja nie zawierała 
jednak regulacji mających na celu przywrócenie samorządu tery-
torialnego, który po II wojnie światowej został całkowicie zniesiony 
ustawą z 20 marca 1950 r .10 o terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej . Samorząd terytorialny został ponownie uregulowany 
dopiero w ustawie zasadniczej ustawą zmieniającą Konstytucję PRL 
z dnia 8 marca 1990 r ., która stwierdzała, że samorząd terytorialny 
jest podstawową formą organizacji życia publicznego w gminie11 . 
Wraz ze zmianą Konstytucji PRL została uchwalona ustawa z 8 marca 
1990 r . o samorządzie terytorialnym umożliwiająca mieszkań-
com gminy podejmowanie rozstrzygnięć w głosowaniu powszech-
nym poprzez wybory oraz referendum lub za pośrednictwem 
organów gminy . Ustawa ta wymieniała dwa rodzaje referendum 
lokalnego: referendum obligatoryjne w sprawach samoopodatko-
wania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady gminy 
przed upływem kadencji, a także referendum fakultatywne, które 
mogło być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla 
gminy . Regulacje dotyczące przeprowadzania referendum lokal-
nego, zawarte w ustawie o samorządzie terytorialnym, były bardzo 

7 Tj . Ustawa o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 
6 maja 1987 r . (Dz . U . z 1987 r . Nr 14, poz . 82) .
8 Tj . Ustawa o konsultacjach społecznych i referendum z dnia 6 maja 1987 r . 
(Dz . U . z 1987 r . Nr 14, poz . 83) .
9 Tj . Ustawa o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 
29 grudnia 1989 r . (Dz . U . z 1989 r . Nr 75, poz . 444) .
10 Tj . Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 
20 marca 1950 r . (Dz . U . z 1950 r . Nr 14, poz . 130) .
11 Tj . Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 
1990 r . (Dz . U . z 1990 r . Nr 16, poz . 94) .
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ogólne, co uniemożliwiało jego praktyczne zastosowanie . Dopiero 
ustawa z 11 października 1991 r . o referendum gminnym szczegó-
łowo uregulowała kwestię zastosowania tej instytucji demokracji 
bezpośredniej . Należy jednak podkreślić, że podstawą prawną prze-
prowadzania referendów ponadgminnego oraz ogólnokrajowego, 
aż do uchwalenia 29 czerwca 1995 r . ustawy o referendum12, była 
ustawa z dnia 6 maja 1987 r . o konsultacjach społecznych i refe-
rendum . Nowa regulacja prawna, jaką była wspomniana ustawa 
o referendum, określała zasady i tryb przeprowadzenia referendum 
ogólnokrajowego . Pojęcie referendum lokalnego po raz pierwszy 
zostało wprowadzone do ustawy zasadniczej ustawą konstytucyjną 
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wyko-
nawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym 
z dnia 17 października 1992 r . Stwierdzała ona, że mieszkańcy mogą 
podejmować rozstrzygnięcia w drodze referendum lokalnego13 . 

Obecnie instytucja referendum lokalnego została uregulowana, 
jak wspomniano w art . 170 Konstytucji RP oraz w ustawie o refe-
rendum lokalnym14 . 

Określenie zakresu spraw, jakie mogą być przedmiotem refe-
rendum lokalnego, przysparza pewnych trudności . Ustawa o refe-
rendum lokalnym w sposób jednoznaczny wskazuje tylko zakres 
przedmiotowy obligatoryjnego referendum lokalnego, które w myśl 
ustawy o referendum lokalnym dotyczyć może kwestii odwołania 
organu stanowiącego danej jednostki, czyli rady gminy (miasta), 
rady powiatu oraz sejmiku województwa, a w przypadku gminy – 
także wójta (burmistrza, prezydenta miasta) . Oznacza to, że 
w drodze referendum lokalnego możliwe jest odwołanie organów 
jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z wyborów 
powszechnych . Ponadto, zgodnie z art . 7 ustawy o referendum lokal-
nym, przedmiotem obligatoryjnego referendum lokalnego może być 
także sprawa samoopodatkowania się mieszkańców gminy na cele 

12 Tj . Ustawa o referendum z dnia 29 czerwca 1995 r . (Dz . U . z 1995 r . 
Nr 99, poz . 487) .
13 Tj . Ustawa Konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą usta-
wodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie tery-
torialnym z dnia 17 października 1992 r . (Dz . U . z 1992 r . Nr 84, poz . 426) .
14 Tj . Ustawa z dnia 15 września 2000 r . o referendum lokalnym 
(Dz . U . z 2019 r . poz . 741) [dalej: ustawa o referendum lokalnym] .
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publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów 
gminy . W wyżej wymienionych sprawach przeprowadzenie referen-
dum jest obowiązkowe . 

W przypadku referendum lokalnego o charakterze fakultatyw-
nym ustawodawca nie wskazuje wprost katalogu spraw mogących 
być przedmiotem głosowania powszechnego, stwierdzając jedynie, 
że członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głoso-
wania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej 
tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji orga-
nów danej jednostki . Inaczej mówiąc, referendum lokalne może być 
przeprowadzone w każdej sprawie dotyczącej wspólnoty, ale wcho-
dzącej w zakres kompetencji organów samorządowych . Brak spre-
cyzowania przez ustawodawcę, o jakie organy chodzi, postrzegany 
jest w doktrynie jako odniesienie do organów stanowiących oraz 
organów wykonawczych15 . Omawiając zakres spraw, mogących być 
przedmiotem referendum, mieszczących się jednocześnie w kompe-
tencjach organów samorządowych, należy także określić, czy mogą 
to być kwestie dotyczące tylko zadań własnych jednostki samo-
rządu terytorialnego czy również zadań zleconych . Rozstrzygnięcie 
tej kwestii nie jest jednoznaczne . Podkreślenia wymaga fakt, 
że brak rozróżnienia przez ustawodawcę spraw należących do zadań 
zleconych i zadań własnych pozwala uznać, iż problemy dotyczące 
obu spraw mogą być rozstrzygane w ramach referendum . 

Jeśli chodzi o referendum ogólnokrajowe, to Konstytucja prze-
widuje je w trzech przypadkach . Zasady i tryb przeprowadzania 
tego typu referendum, jak nadmieniono, określa ustawa o referen-
dum ogólnokrajowym .

Art . 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że 
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być prze-
prowadzone referendum ogólnokrajowe . Sprawy o szczególnym 
znaczeniu dla państwa to takie, które – po pierwsze – swoim zasię-
giem obejmują terytorium całego kraju  – a po drugie  – dotyczą 
wszystkich obywateli, a nie tylko pewnych grup społecznych . Prawo 
zarządzenia takiego referendum przysługuje Sejmowi bezwzględną 

15 Zob . P . Uziębło, Ustawa o referendum lokalnym – komentarz, Warszawa 
2008, s . 20 i nast .
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większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawo-
wej liczby posłów lub Prezydentowi Rzeczypospolitej za zgodą 
Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby senatorów . Konstytucja wprowa-
dza wymóg frekwencji takiego referendum . Wynik referendum jest 
wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych 
do głosowania . Jest to referendum o charakterze fakultatywnym . 
Inicjatorami tego rodzaju referendum mogą być: Sejm z własnej 
inicjatywy, tzn . na wniosek złożony przez Prezydium Sejmu, komi-
sję sejmową lub co najmniej 69 posłów, a także na wniosek Senatu, 
Rady Ministrów lub obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają 
poparcie co najmniej 500 tys . osób mających prawo udziału w refe-
rendum . Zauważyć należy, że ustawodawca znacznie podwyższył 
wymóg poparcia pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum 
w stosunku do liczby uprawnionych do wniesienia projektu ustawy – 
wynosi on 100 tys . obywateli posiadających czynne prawo wybor-
cze . Art . 32 ust . 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym ustanawia 
wyjątki, czego referendum z inicjatywy obywateli nie może doty-
czyć . Są to: wydatki i dochody, w szczególności podatki oraz inne 
daniny publiczne; obronność państwa czy amnestia . Przedmiotem 
takiego referendum może być każda kwestia o szczególnym znacze-
niu dla państwa . Nie może więc być to sprawa dotycząca jakiejś 
wybranej grupy społecznej czy zawodowej, musi dotyczyć wszyst-
kich obywateli i tym samym obejmować terytorium całego państwa . 
Owo referendum ma charakter fakultatywny, co oznacza, że nie 
istnieją sprawy wymagające przeprowadzenia takiego rodzaju refe-
rendum, innymi słowy  – dla których referendum jest niezbędną 
formą do podjęcia decyzji . Takie referendum ma charakter wiążący, 
jeżeli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do 
głosowania . Uzależnione jest więc od zainteresowania uprawnio-
nych (frekwencji) . Podkreślenia wymaga fakt, że to wysoki próg . 
Należy bowiem przypomnieć, iż frekwencja wyborcza w wyborach 
do Sejmu i Senatu plasuje się średnio na poziomie 47% . Ważność 
takiego referendum stwierdza Sąd Najwyższy . 

Referendum na podstawie art . 125 Konstytucji odbyło się 6 wrze-
śnia 2015 r . Przedmiotem referendum były trzy kwestie: wprowadze-
nie w wyborach do Sejmu jednomandatowych okręgów wyborczych, 
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ustalenie sposobu materialnego finansowania przez państwo partii 
politycznych oraz interpretacji zasad prawa podatkowego . Pytania 
użyte w referendum brzmiały następująco: 
1 . Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych 

okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej? 

2 . Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budżetu państwa? 

3 . Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzy-
gania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika?16

Frekwencja w tym referendum wyniosła jedynie 7,8% . W głoso-
waniu referendalnym 6 września 2015 r . z powodu niskiej frekwen-
cji osób uprawnionych do głosowania wynik głosowania nie miał 
mocy wiążącej . Na zadane pierwsze pytanie referendalne obywatele 
wskazali większościowo odpowiedź „tak”  – w wysokości 78,75% . 
Na drugie pytanie w większej mierze osoby głosujące opowiedziały 
się za odpowiedzią przeczącą  – w wysokości 82,63% . Z kolei na 
zadane trzecie pytanie obywatele w większości wybrali odpowiedź 
„tak” – w skali wynoszącej 94,51%17 . Dnia 4 listopada 2015 r . została 
stwierdzona ważność głosowania w referendum ogólnokrajowym 
przez Sąd Najwyższy18 . 

Innym rodzajem referendum ogólnokrajowego jest referendum 
przeprowadzane na podstawie art . 90 Konstytucji, przewidującego 
wyrażenie zgody na ratyfikację przez Rzeczpospolitą Polską umowy 
międzynarodowej, na podstawie której Polska może przekazać 
organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu 
kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach . 
Referendum to ma charakter fakultatywny, gdyż uchwałę w spra-
wie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm 

16 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 
2015 r . o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz . U . z 2015 r ., poz . 852) .
17 Zob . Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 
2015 r . o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego 
w dniu 6 września 2015 r . (Dz . U . z 2015 r ., poz . 1375) .
18 Zob . Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r . w sprawie 
ważności referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 
2015 r . (Dz . U . z 2015 r ., poz . 1920) .
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bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów . Inną drogą jest uchwalona ustawa, wyra-
żająca zgodę na ratyfikację takiej umowy międzynarodowej . Jej 
przyjęcie przez Sejm następuje większością ⅔ głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat 
większością ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby senatorów . Owo referendum ma także charakter fakultatywny . 
Oznacza to, że zgoda na ratyfikację takiej umowy międzynarodowej 
może być wyrażona również w inny sposób . Referendum nie jest więc 
jedyną drogą do podjęcia decyzji, a jedną – w tym wypadku – z dwóch 
dróg . Innym sposobem wyrażenia zgody na ratyfikację owej umowy 
międzynarodowej jest ustawa . Jednak ustawa taka musi zostać przy-
jęta większością kwalifikowaną ⅔ głosów zarówno w Sejmie, jak 
i w Senacie, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby składów 
obu izb . Organem decydującym, która droga na wyrażenie zgody 
na ratyfikację zostanie podjęta, należy do Sejmu – podejmuje on w tej 
kwestii uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów . Tak jak przy referendum 
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, tak i w tym przy-
padku ustrojodawca uzależnił jego rozstrzygnięcie od udziału w nim 
uprawnionych (jest ono wiążące, jeżeli weźmie w nim udział więcej 
niż połowa uprawnionych do głosowania) . Referendum w sprawie 
wyrażania zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej odbyło się w dniach 
od 7 do 8 czerwca 2003 r ., a frekwencja wyniosła wówczas 58,85% .

Według postanowień zawartych w Konstytucji RP możliwość 
wyrażenia aprobaty na ratyfikację traktatu akcesyjnego przez Prezy-
denta może wystąpić tylko poprzez referendum lub ustawę . Referen-
dum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zarządził 
Sejm . Postanowił on również, że referendum to będzie trwało dwa 
dni, od 7 do 8 czerwca . Po raz pierwszy w Polsce doszło do takiej 
sytuacji . Zaistniałe rozwiązanie wynikało z obawy o możliwość 
wystąpienia niskiej frekwencji nieprzekraczającej ustawowej połowy 
osób uprawnionych do głosowania, co oznaczałoby, że wynik głoso-
wania byłby niewiążący . Frekwencja referendalna była na pozio-
mie 58,85%, dlatego wynik głosowania w referendum miał moc 
wiążącą . Za wejściem do Unii Europejskiej Rzeczypospolitej Polskiej 
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zagłosowało 77,45% obywateli uprawnionych do głosowania . Z kolei 
22,55% obywateli było przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej19 . Również art . 235 Konstytucji przewiduje możliwość prze-
prowadzenia referendum ogólnokrajowego . Dzieje się to w sytuacji 
uchwalania ustawy o zmianie Konstytucji, gdy ustawa o zmianie 
Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII . Wówczas grupa 
co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczy-
pospolitej mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia 
ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego . 
Z wnioskiem w tej sprawie owe podmioty zwracają się do Marszałka 
Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum 
w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku . Zmiana Konstytucji zostaje 
przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących . 
Nie ma więc w tym wypadku wymogu co do frekwencji . Referendum 
ma charakter fakultatywny, gdyż może zostać przeprowadzone tylko 
w sytuacji, jeśli jeden z uprawnionych podmiotów złoży wniosek 
i tylko, jeśli zmiana dotyczy przynajmniej jednego z trzech wskaza-
nych w Konstytucji rozdziałów . Referendum to, podobnie jak dwa 
wcześniej analizowane, ma charakter fakultatywny . Referendum 
tego rodzaju przeprowadzane jest jedynie, gdy zatwierdzane mają 
być zmiany w rozdziale I, II lub XII Konstytucji . W innych wypad-
kach referendum się nie przeprowadza . Co więcej: jeśli nawet doko-
nywane byłyby zmiany w jednym z trzech rozdziałów (I, II, XII), 
a nie będzie woli po stronie jednego z trzech podmiotów uprawnio-
nych do zainicjowania takiego referendum – nie przeprowadza się go . 
Do podmiotów tych należą 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat bądź 
Prezydent . Oznacza to, że jeśli referendum miałoby się odbyć, to tylko 
wtedy, gdy z wnioskiem do Marszałka Sejmu wystąpi jeden z nich 
w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat . Jeśli zaś 
wniosek zostanie złożony, to wówczas Marszałek Sejmu musi zarzą-
dzić referendum zatwierdzające . Co zastanawiające, ustrojodawca 
przyjął, że zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeśli za tą zmianą 
opowiedziała się większość głosujących, czyli nie przyjął wysokiego 

19 Zob . Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 
2003 r . o skorygowaniu wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie 
wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpo-
spolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz . U . z 2003 r . Nr 132, poz . 1223) .
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progu frekwencyjnego, jaki jest stawiany przy dwóch wcześniej 
omawianych referendach . Dziwią tak przyjęte rozwiązania z uwagi 
na fakt, iż dotyczą zmian najistotniejszych postanowień Konstytucji . 
Wydaje się, że właściwsze byłoby przyjęcie rozwiązań uzależniających 
jego wiążący charakter od udziału w nim więcej niż połowy upraw-
nionych do głosowania . Ustrojodawca, wprowadzając takie rozwią-
zania, umniejsza rolę suwerena . Przypomnieć należy, iż wymóg co 
do frekwencji nie istniał także w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1992 r . 
o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej . W referendum obywatele mieli zadecydować, czy Konsty-
tucja, która została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, może 
wejść w życie . W zarządzeniu wydanym przez Prezydenta w zakresie 
liczby pytań zawartych w karcie referendalnej sformułowano tylko 
jedno pytanie: „Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwiet-
nia 1997 r .?”20 W głosowaniu referendalnym w sprawie przyjęcia 
Konstytucji po dokonaniu korekty wyniku referendum ostatecznie 
liczba osób głosujących wynosiła 42,86% . Na zadane pytanie odpo-
wiedzi „tak” udzieliło 52,70% osób uprawnionych, z kolei odpowiedzi 
przeciwnej „nie” udzieliło 45,90% obywateli21 . 

Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – uwagi

Przedmiotem dalszych rozważań będzie treść art . 125 Konstytu-
cji RP, który stanowi, iż w sprawach o szczególnym znaczeniu dla 
państwa może być przeprowadzone ogólnokrajowe referendum . 
Z charakteru analizowanego przepisu wynika, że wskazane referen-
dum (zresztą jak pozostałe ogólnokrajowe referenda) ma charakter 
fakultatywny . Przedmiotem takiego referendum mogą być tylko 

20 Zarządzenie Prezydenta RP z 2 kwietnia 1997 r . (Dz . U . z 1997 r . 
Nr 31, poz . 174) .
21 Zob . Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o skorygowanych 
wynikach głosowania i wyniku referendum konstytucyjnego, przeprowadzo-
nego w dniu 25 maja 1997 r . (Dz . U . z 1997 r . Nr 75, poz . 476) .
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sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa . Ustawa o referen-
dum ogólnokrajowym nie konkretyzuje tego pojęcia . Ocena danej 
sprawy pod kątem jej szczególnego znaczenia należy do podmiotów 
zarządzających referendum . Jednocześnie podkreślenia wymaga 
fakt, iż nie istnieją proceduralne możliwości zakwestionowa-
nia dopuszczalności przeprowadzenia referendum na podstawie 
zarzutu, że sprawa będąca jego przedmiotem jest pozbawiona szcze-
gólnego znaczenia dla państwa . Treścią referendum może być tylko 
sprawa rozumiana jako problem natury ogólnej lub kierunkowej22 .

W obecnym stanie prawnym referendum nie może dotyczyć 
przyjęcia konkretnego aktu normatywnego, czy też jego uchyle-
nia, jeżeli kompetencje w tym zakresie należą do innych organów 
państwowych (z mocy Konstytucji lub ustaw) . Obowiązujące regu-
lacje prawne dotyczące referendum ogólnokrajowego z art . 125 
Konstytucji RP zawierają nie do końca dające się racjonalnie wytłu-
maczyć rozwiązania, które de facto powodują, iż instytucja ta jest 
niechętnie wykorzystywana, stając się jedynie sztucznym tworem 
prawnym, stworzonym na potrzeby teoretycznej realizacji zasady 
państwa demokratycznego . 

Wskazać należy, że jednym z podmiotów wnioskujących o prze-
prowadzenie referendum są obywatele (w liczbie 500 tys .) . Jednak 
samo złożenie wniosku nie powoduje zarządzenia referendum . 
Decyzja dotycząca jego zarządzenia leży w gestii Sejmu, który 
uchwałę w tym przedmiocie podejmuje bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów . 
W konsekwencji można przyjąć, iż sprawy niewygodne dla większo-
ści parlamentarnej nigdy nie będą poddane pod głosowanie obywa-
teli . Takie rozwiązania prawne powodują, że oddolne inicjatywy 
legislacyjne suwerena zostają tłumione już na samym początku jego 
zaangażowania w sprawy o charakterze publicznym, co bez wątpie-
nia ma wpływ na jego bierność w kwestii składania kolejnych wnio-
sków o przeprowadzenie referendum . Poza tym nie każda sprawa 
może być przedmiotem wniosku o przeprowadzenie referendum 
składanego przez obywateli . Wyłączenia określone w ustawie 

22 Zob . L . Garlicki, Komentarz do art. 125 Konstytucji, [w:] Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red . tenże, t . II, Warszawa 2001, s . 6 .



77InSTyTUCJa REfEREndUm w konSTyTUCJI RP: TEoRIa I PRakTyka

o referendum ogólnokrajowym dotyczą: wydatków i dochodów, 
a w szczególności podatków i innych danin publicznych, obronno-
ści państwa, a także amnestii .

Kolejnym zagadnieniem sprawiającym, że przyjęte rozwiązania 
prawne, mające na celu realne zagwarantowanie bezpośredniego 
udziału suwerena w sprawowaniu władzy, stanowią jedynie „atrapę”, 
jest wymóg w zakresie frekwencji, który określa, iż przeprowa-
dzone referendum ma charakter wiążący . Aby referendum miało 
charakter wiążący, udział w nim musi wziąć więcej niż połowa upraw-
nionych do głosowania (co w polskich warunkach nikłego zaangażo-
wania obywateli w życie publiczne jest praktycznie mało realne) .

Dodatkowo ustawodawca wprowadził takie rozwiązania prawne, 
które powodują, że zapadłe w referendum rozstrzygnięcie ma charak-
ter wstępny . Zgodnie bowiem z ustawą o referendum ogólnokrajo-
wym właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności 
do realizacji wyniku referendum poprzez wydanie aktów prawnych 
bądź podjęcie innych decyzji, nie później niż w terminie 60 dni od 
dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum 
w Dzienniku Ustaw RP . Zwrócić należy uwagę, że termin 60-dniowy 
nie jest terminem zawitym, co oznacza, że jego przekroczenie nie rodzi 
żadnych ujemnych skutków prawnych . Poza tym nie do końca 
wiadomo, na jakim organie państwowym spoczywa obowiązek reali-
zacji zapadłego rozstrzygnięcia . Powstaje więc pytanie, kto ma wyjść 
z inicjatywą ustawodawczą zmiany lub wprowadzenia zapadłego 
w referendum rozstrzygnięcia . Wszystkie przedstawione okoliczno-
ści rodzą zaś pytanie o sens istnienia tak przyjętych regulacji . 

wnioski

Największym zagrożeniem dla demokracji jest bierność i obojętność 
obywateli . Aktywne zaś społeczeństwo – zaangażowane w życie poli-
tyczne państwa – wyznacza odpowiedni dla całego narodu kieru-
nek rozwoju . Społeczeństwo obywatelskie to takie, które potrafi 
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i chce współpracować z centralną oraz lokalną władzą w szczegól-
ności w rozwiązywaniu istotnych problemów państwowych . 

Należy zaznaczyć, że regulacje prawne oraz praktyka stosowana 
w zakresie realizacji demokracji bezpośredniej w Państwie Polskim 
w latach 1989–2022 w niewielkim stopniu wpłynęły na sam proces, 
który można określić mianem rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego . Zapoczątkowanie stosowania referendum ogólnokrajowego 
po roku 1989 nie pozwoliło na to, aby w dużej mierze wykorzy-
stać wszystkie możliwości, które daje demokracja bezpośrednia do 
zbudowania w pełni społeczeństwa obywatelskiego . Każde z sied-
miu przeprowadzonych referendów posiadało niską frekwencję, 
a tylko dwa z nich miały moc wiążącą . Wynikiem tego zjawiska była 
zbudowana w społeczeństwie niechęć obywateli do brania udziału 
w referendach . Nie bez powodu wśród obywateli została zakorze-
niona taka myśl, gdyż każde przeprowadzone referendum było 
dokonane z inicjatywy władzy rządzącej, a nie z inicjatywy obywa-
teli . Wnioski o przeprowadzenie referendum z inicjatywy obywateli 
były składane, ale żaden z nich nie został przyjęty przez parla-
mentarzystów . W literaturze przedmiotu dane zjawisko określa się 
jako kontrolowane referendum, czyli takie, w którym to rządzący 
decydują o terminie przeprowadzenia referendum czy też budowie 
i zakresie pytań . Przyczyną tego jest lęk władzy państwowej przed 
podjęciem przez obywateli decyzji niewygodnej dla partii rządzą-
cych, dlatego też we współczesnych czasach referendum ogólnokra-
jowe w Polsce w dość ograniczonym stopniu daje możliwość udziału 
obywatelom w zakresie sprawowania władzy, a przecież ten aspekt 
jest ideą demokracji bezpośredniej . 

Na podstawie poczynionej analizy, uważam, że odnośnie 
do referendum ogólnokrajowego należy wprowadzić przepisy prawne 
umożliwiające realną, obywatelską kontrolę nad działalnością parla-
mentu, a tym samym ograniczyć rządy pośrednie, na rzecz bezpo-
średniego mechanizmu realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu . 
Dostrzegam obawy tych, którzy twierdzą, że oddanie rozstrzygnię-
cia w ręce wyborców często oznacza odebranie prawa do podję-
cia decyzji parlamentowi . Z tego też punktu widzenia referendum 
zawiera pewien potencjał antyparlamentarny, zwłaszcza gdy jego 
zarządzenie może nastąpić bez udziału parlamentu . Stoję jednak 
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na stanowisku, że obawy te są bezzasadne . Wprowadzenie odpo-
wiednich regulacji prawnych – mam tu na myśli przede wszystkim 
wysoki wymóg co do liczby podpisów obywateli inicjujących proce-
durę  – a także pozostawienie wysokiego progu frekwencyjnego 
co do wiążącego charakteru procedury referendalnej stanowiłyby 
wystarczające obwarowania . Chcę podkreślić przede wszystkim 
jedno: przeprowadzanie referendum ma duże znaczenie dla eduka-
cji politycznej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego . Należy 
pamiętać, że decyzje podjęte w trybie referendum są najbardziej 
demokratyczną formą rządzenia ze względu na bezpośredni udział 
obywateli w procesie decyzyjnym . Niemniej instytucja ta nie jest 
wykorzystywana w zadawalającym zakresie, jakkolwiek w stosunku 
do innych form udziału obywateli w procesie rządzenia – referen-
dum wypada najlepiej . 





EDYTA TKACZYK

Realizacja zasady trójpodziału władz po 
wejściu w życie Konstytucji z 1997 r.

wprowadzenie 

Ocena funkcjonowania zasady trójpodziału władz, leżącej u podstaw 
współczesnego konstytucjonalizmu demokratycznego, nakierowana 
jest na dyskusję na temat skutków jej realizacji w praktyce1 . Innymi 
słowy, wspólny mianownik stanowi to, że zasada trójpodziału władz 
jest jedną z ważniejszych zasad współczesnego państwa, która na 
długo stała się podstawą myśli politycznej . W tym właśnie tkwi 
sens tej zasady, mającej za sobą kilka stuleci świadomie rozwijanej 
doktryny oraz niewiele mniej lat praktyki konstytucyjnej2 . Otóż 
w społeczeństwie coraz częściej szuka się jej początków, wybie-
gając przy tym poza myśl polityczną II połowy XVII i XVIII w ., 
którą kształtowały takie osoby jak John Lock czy Monteskiusz3 . Co 
niezmienne, zdecydowanie wskazałabym na nazwisko Monteskiu-
sza4 jako klasyka tej zasady . Przypomnijmy, że zasada trójpodziału 

1 B . Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2009, s . 82 .
2 G . Kuca, Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku, 
Warszawa 2014, s . 36 .
3 E . Tkaczyk, Zasada równowagi władz po orzeczeniu Trybunału Konstytu-
cyjnego K 47/15, Warszawa 2019, s . 13 .
4 A . Grzegorczyk, Konstytucja jako wyraz etosu, [w:] Nowa Konstytucja RP, 
wartości, jednostka, instytucje, red . K . B . Jankowski, Toruń 2007, s . 17 .
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władz w najpełniejszy i w miarę konkretny sposób została przedsta-
wiona przez Monteskiusza w dziele O duchu praw, które powstało 
około połowy XVIII w . Nie można mieć co do tego wątpliwości, 
że zasada ta przetrwała do naszych czasów, a jego dzieło było i jest 
wielokrotnie cytowane5 . W Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r . zasada 
trójpodziału władz została wymieniona w art . 10 ust . 1, z zastrzeże-
niem, że do jej realizacji władze muszą balansować w taki sposób, 
aby mogły wzajemnie na siebie oddziaływać w sensie hamującym . 
Próby wyznaczenia idealnego modelu w praktyce ustrojowej rzadko 
da się osiągnąć . Z punktu widzenia praktyki w różnych okresach 
spotyka się różne sposoby postrzegania zasady trójpodziału władz, 
poczynając od takich, które przewidują wyraźną przewagę władzy 
ustawodawczej w stosunku do władzy wykonawczej, aż do domina-
cji władzy wykonawczej . Już dzisiaj ma ona najważniejsze znacze-
nie w polityce każdego państwa – zasada ta zapobiega nadużyciom 
władzy, przy zachowaniu, że pomiędzy nimi wytwarza się odpo-
wiedni podział oraz samokontrola . Gdyby przyjąć, że we współ-
czesnych krajach europejskich niedopuszczalne jest łączenie władz 
np . sądowej z ustawodawczą albo z wykonawczą lub też połączenie 
tych wszystkich władz w jednym ręku . Należy zauważyć, iż problem 
ten, chociaż nieobcy rozwiniętym systemom demokratycznym na 
całym świecie, stał się szczególnie palący w naszej części Europy . 
W argumentacji tej główny jest cel, który może być osiągnięty na 
jeden z dwóch sposobów: albo poprzez jak najściślejszą kompeten-
cyjną i personalną separację różnych władz, tak by żadna z nich 
nie mogła wkraczać w kompetencje innej władzy i tym samym ich 
kumulować . Kładzie się tu nacisk na separację oraz hamowanie się 
władz, które można nazwać systemem absolutnej separacji oraz 
systemem wzajemnego hamowania się i kontroli różnych władz . 
Jednak takie podejście do tej zasady powinno być wzbogacone 
poprzez wymaganie „współdziałania władz”, o którym jest mowa 
we wstępie do Konstytucji6 .

5 Monteskiusz, O duchu praw, przeł . T . Boy-Żeleński, Kraków 2003, s . 11 .
6 A . Bałaban, Prawna pozycja władzy sądowniczej w III RP (ze szczególnym 
uwzględnieniem sądownictwa powszechnego, [w:] 25 lat transformacji ustrojo-
wej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red . E . Gdulewicz, W . Orłow-
ski, S . Patyra, Lublin 2015, s . 213 .
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analiza praktyki funkcjonowania zasady trójpodziału władz w trzech 
sferach aktywności władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjmuje się powszechnie, że Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r . oparła 
swoje założenia co do władz właśnie na owej zasadzie7 . Zachodzi 
na tym tle postrzeganie mechanizmów podziału funkcji władczych 
ustanowionych w art . 10 ust . 1 i 2 Konstytucji i wyodrębnienie władz 
w jego ramach . W nurcie konstytucyjnym w sposób dość tradycyjny 
wyraża się tę zasadę, ujmując ją wprost zarówno od strony przed-
miotowej, jak i podmiotowej8 . W owym mechanizmie współwystę-
pują: wzajemne oddziaływanie, hamulce ustrojowe i specyficzne 
elementy limitowania władzy . Być może przedstawione rozumienie 
było powielane w pracach wielu badaczy problematyki, zwłaszcza 
polityki zagranicznej państwa . Konstytucja Polski przyjęła rozwią-
zanie klasyczne9 . W strukturze formalnej Konstytucji urzędowi 
Prezydenta poświęcony jest odrębny rozdział, podobnie jak Sejmowi 
i Senatowi (łącznie)10, Radzie Ministrów, sądom i trybunałom czy 
organom kontroli państwa i przestrzegania prawa (także łącznie)11 . 
Można stwierdzić, że analiza katalogu trzech władz na mocy art . 10 
jest spójna i logiczna, problem powstaje na tle rozdziału IX poświę-
conego organom kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, RPO 

7 W . Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, 
Kraków 2000, s . 58 .
8 J . Szymanek, Sejm i Senat w porządku konstytucyjnym RP, [w:] Parla-
mentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, 
Warszawa 2011, s . 178 .
9 P . Winczorek, Dyskusje konstytucyjne, Warszawa 1996, s . 21 . 
10 P . Sarnecki, Problem dwuizbowości parlamentu, [w:] Zagadnienia prawa 
parlamentarnego, Materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakła-
dów Prawa Konstytucyjnego Serock, 1–3 czerwca 2006 r., red . M . Granat, 
Warszawa 2007, s . 154 . 
11 „Swoją drogą, Trybunał Konstytucyjny RP jeszcze w 1993 r . stanął m .in . 
na stanowisku, że maksyma rozdziału władz «nie ma znaczenia czysto orga-
nizacyjnego» i że zakładał ich równowagę . Sadzę, że konstytucyjne dzieje 
III RP dowodzą, iż te aequilibritatem udało się zachować” . R . M . Małajny, 
Rozdział władzy w systemie parlamentarny, [w:] Zmiany współczesnych syste-
mów parlamentarnych, Referaty, 53. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów 
Prawa Konstytucyjnego Józefów, 9–11 czerwca 2011 r ., do użytku wewnętrz-
nego, Józefów 2011, s . 42 .
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i KRRiT) . Być może model Monteskiuszowski trójpodziału został 
niejako rozszerzony12 . Mamy do czynienia ze swoistym sprzęże-
niem aksjologicznych podstaw formułowania zasady trójpodziału 
władz, co jest zgodne z duchem Konstytucji jako aktu zawierającego 
podstawowe funkcje państwa i odnosi się do głównych, a nie wszyst-
kich grup organów państwowych13 . Najwięcej wątpliwości w prak-
tyce ustrojowej budzi zestawienie łącznie dwóch cech, tj . „podział” 
i „równowaga”, co sugeruje, że w art . 10 ust . 1 Konstytucji oprócz 
zasady trójpodziału władz występuje zasada równowagi władz, 
uznawana niekiedy za odrębną i samoistną względem trójpodziału 
władz . W świetle takiego ujęcia władze są rozdzielone, a ponadto 
między nimi panuje równowaga i muszą one ze sobą współpraco-
wać . Nieprzypadkowo celem zasady trójpodziału władz m .in . jest 
ochrona praw konstytucyjnych przez uniemożliwienie nadużywa-
nia władzy przez którykolwiek ze sprawujących organów . 

Przypomnijmy: dziś najważniejszym elementem jest „rozdziele-
nie” władz . Każdej z tych władz powinny przypadać kompetencje 
materialne odpowiadające ich istocie, a co więcej – każda z trzech 
władz powinna zachowywać wyłączność co do swoich kompeten-
cji14 . W końcu należy dodać, że w dokonywanych rozważaniach 
przydatne okazać się może sprecyzowanie rozumienia celów oraz 
stosunków między władzą ustawodawczą i wykonawczą . Analizując 
to w ten sposób, dla każdej z tych władz konieczne jest ustalenie oraz 
utrzymanie pewnego minimum kompetencji stanowiącym o jej 
„istocie” . W przypadku władzy ustawodawczej owym minimum 
jest wyłączność stanowienia ustaw o nieograniczonym, w zasa-
dzie, zakresie przedmiotowym . Ten opis znajduje odzwierciedlenie 
w zjawisku typowym w systemach zarówno parlamentarnym, jak 

12 A . Sylwestrzak, Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału 
władz, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, 
Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, red . J . Wawrzyniak, 
M . Laskowska, Warszawa 2009, s . 121 . 
13 A . Sylwestrzak, Władza trzecia „neutralna” w państwie prawnym, 
[w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowania Profe-
sorowi Januszowi Trzcińskiemu, red . R . Balicki, M . Masternak-Kubiak, 
Warszawa 2012, s . 478 .
14 M . Matczak, Kompetencje organu administracji publicznej, Kraków 
2004, s . 58 .
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i prezydenckim, w których występuje pewne przecinanie się czy 
nakładanie kompetencji, sięgające nawet dziedzin należących do 
istoty ustawodawstwa lub działalności wykonawczej .

Usytuowanie władzy sądowniczej w art . 10 ust . 2 oznacza „sepa-
rację”, gdyż do istoty wymiaru sprawiedliwości należy, by sprawo-
wany on był wyłącznie przez sądy, a pozostałe władze nie mogły 
ingerować w działania czy w nich uczestniczyć . Podstawowy argu-
ment tutaj występujący to fakt, że granica między trzema władzami 
jest wąska i można ją łatwo przekroczyć . A ponieważ dynamika 
oddziaływania władz w tradycji polskiej na tle równowagi władz 
„zakłada przyznanie parlamentowi nieco silniejszej pozycji”15 . Przy 
uwzględnieniu powyższych spostrzeżeń na gruncie prawniczym 
można analizować zasadę trójpodziału władz, wychodząc z dwóch 
odmiennych założeń metodologicznych . Po pierwsze, rozpatrywa-
nie zasady trójpodziału władz ma na względzie głównie cel, jakiemu 
ma służyć . Oczywiście wówczas twierdzi się, że zasada wyrażona 
w art . 10 ust . 1 i 2 Konstytucji nie zostaje naruszona, jeżeli ustawy 
zwykłe przy określeniu kompetencji poszczególnych władz nie 
naruszają istotnego zakresu danej władzy . Po drugie, przy takim 
podejściu możliwe jest przyznanie ustawodawcy pełnego zakresu 
swobody co do kształtowania układu kompetencyjnego na obrze-
żach poszczególnych władz, tam, gdzie z natury regulowanie mate-
rii wynika z możliwości przecinania się czy nawet nakładania 
kompetencji . Godząc się z powyższą argumentacją, można wskazać, 
że zasadę wyrażoną w art . 10 ust . 1 Konstytucji należy odczytywać 
jako trójpodział kompetencji zachodzący między poszczególnymi 
władzami o absolutnym nieprzekraczalnym dla zwykłego usta-
wodawcy charakterze . Natomiast przy takim podejściu określenia 
„rozdział”, „rozdzielenie”, „separacja” są najodpowiedniejsze dla 
odczytywania treści z art . 10 ust . 2 Konstytucji .

Niewątpliwie wskazanie samej zasady trójpodziału władz 
wśród innych zasad przedstawia ją jako bardziej pojemną i nie 
może być ona wykładana w sposób dogmatyczny, ahistoryczny 
i bez uwzględniania swej funkcji i związków z innymi zasadami 

15 L . Garlicki, System rządów III RP – dane obawy a nowe wyzwania, 
[w:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedyko-
wana Zdzisławowi Jaroszowi, red . M . Zubik, Warszawa 2012, s . 114 .
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konstytucyjnymi . W szczególności zachodzi korelacja między 
zasadą trójpodziału władz a zasadą zwierzchnictwa narodu wraz 
z zasadą państwa prawnego .

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że funkcja kontrolna 
Sejmu pozostaje w ścisłym związku z zasadą trójpodziału władz16 . 
System organów państwowych powinien zawierać wewnętrzne 
mechanizmy zapobiegania koncentracji i nadużyciom władzy 
państwowej gwarantujące jej sprawowanie zgodnie z wolą Narodu 
i przy poszanowaniu zasad konstytucyjnych . Dopiero przyznanie 
parlamentowi funkcji kontrolnej jest jednym ze sposobów realiza-
cji wymienionych celów . Argument, że funkcja kontrolna legisla-
tywy stanowi istotny element w systemie powiązań i „hamulców” 
między władzami, zapewnia równowagę władz . Można by nawet 
wskazać – poprzez różnicowanie, wzbogacanie i maksymalizowa-
nie – że kontrola parlamentarna służy nie tylko zebraniu informa-
cji niezbędnych do realizacji funkcji ustawodawczej, ale umożliwia 
także egzekwowanie odpowiedzialności politycznej rządu i jego 
członków17 . Poszukiwanie argumentów dla funkcjonowania zasady 
pośród innych zasad konstytucyjnych jest zrozumiałe, gdyż zasada 
trójpodziału władz z jednej strony – stanowi przesłankę powierza-
nia parlamentowi funkcji kontrolnej, a z drugiej strony  – ustala 
granice owej funkcji . Trudno byłoby dociekać, że w przypadku 
władzy ustawodawczej o te granice chodzi . Ma ona swoistą prze-
wagę nad innymi władzami, ale nie powinna tego prawa naduży-
wać . Co się tyczy głównego celu, to wydaje się, że uzgodniony jest 
fakt zakazu ingerencji władzy ustawodawczej w istotę danej władzy . 
Ten stan przekłada się nie tylko na zasady kształtowania zakresu 
kompetencji organów państwowych w ustawodawstwie, ale również 
sposób korzystania z kompetencji przyznanych poszczególnym 
organom państwowym . Umacnianie zasady znajduje zastosowanie 
także w odniesieniu do kompetencji kontrolnych Sejmu . 

16 P . Sarnecki, Komentarz do art. 10, [w:] Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej, Komentarz I, Wstęp, art. 1–29, red . L . Garlicki, M . Zubik, 
Warszawa 2016, s . 338 .
17 A . Paprocka, Art. 10, [w:] Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybu-
nału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red . M . Zubik, Warszawa 2008, s . 73 .
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Podkreślić należy, że zasada trójpodziału władz i zasada podle-
głości sędziego ustawie dopuszczają dokonywanie w prawie takich 
zmian, które pociągają za sobą konieczność odpowiednich zmian 
w orzecznictwie sądowym, w odniesieniu do stosunków praw-
nych kształtujących się na tle nowych przepisów z zakresu sądow-
nictwa . Zaznacza się zatem ścisłe powiązanie zasady trójpodziału 
władz z tymi przepisami, których stosowanie  – jeśli przepisy nie 
zostały zmienione – jest rzeczą sądów, a ustawodawca nie ma już 
bezpośredniego oddziaływania w tej sprawie . Co istotne, swoboda 
sądowego stosowania prawa może zostać ograniczona przez odpo-
wiednio uchwalone przepisy . W świetle powyższego przyjęło się 
określać, że jeżeli jednak regulacja ustawowa nie jest w pełni jasna 
i pozostawia różne sposoby wykładni czy też interpretacji, to wybór 
możliwej drogi należy właśnie do władzy sądowniczej, która kieruje 
się zasadami wykładni prawa, a w szczególności dokonuje tego 
w zgodzie z Konstytucją . Wynikałoby z tego, że nawet jeśli wykład-
nia sądowa nie pokrywa się z zasadami czy założeniami, jakie 
ustawodawca wiązał z uchwaleniem konkretnego przepisu – może 
to skutkować koniecznością zmiany prawa przez ustawodawcę18 . 
Atrybutem władzy sądowniczej jest kompetencja do sprawowa-
nia wymiaru sprawiedliwości w celu realizacji przysługującemu 
każdemu podmiotowi prawa do sądu zgodnie z art . 45 Konstytu-
cji19 . Analizując dokonujące się systematycznie rozszerzanie rozu-
mienia przepisów z art . 10 ust . 1 i 2 Konstytucji, należy postrzegać je 
z punktu widzenia trójpodziału władz oraz ich równowagi i współ-
działania20 . Żadna z trzech władz nie może prowadzić całkowi-
cie samodzielnej polityki, tzn . zupełnie samodzielnie decydować 
o sobie . Z owej perspektywy można oceniać sposób realizacji prawa, 

18 R . Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 1997–2007, Warszawa 
2009, s . 111 .
19 L . Jamróz, Prawo do sądu a zjawisko pieniactwa sądowego, [w:] Dookoła 
Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi 
Preisnerowi, red . R . Balicki, M . Jabłoński, Wrocław 2018, s . 496 .
20 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2001 r ., 
sygn . akt SK 8/00, OTK-ZU 2001, nr 7, poz . 211; orzeczenie Trybunału Konsty-
tucyjnego z 20 listopada 1996 r ., sygn . akt K 27/95, OTK-ZU 1996, nr 6, poz . 50; 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 18 lutego 2003 r ., sygn . akt K 24/02, 
OTK-A ZU 2003, nr 2, poz . 11 . 
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które nie powinno stwarzać niebezpieczeństwa zakłócenia równo-
wagi między władzą wykonawczą i sądowniczą, a w szczególności 
nie doprowadzić do wkroczenia danej władzy w sferę sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości .

Warto w tym miejscu podkreślić, że niewątpliwie narusze-
nie równowagi między władzami wystąpiłoby w sytuacji oddziały-
wania jednej władzy na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości oraz 
wpływanie na funkcje orzecznicze sądów i trybunałów za pomocą 
środków stanowiących atrybut danej władzy . Po drugie, oddzia-
ływanie na niezawisłość sędziów i niezależność sądów za pomocą 
ograniczania, blokowania lub zwiększania środków nie powinno 
następować, pomimo że każda władza dysponuje w tym zakre-
sie środkami przypisanymi li tylko tej władzy21 . Praktyka poka-
zała, że zastosowana w Konstytucji formuła trójpodziału władz po 
kilku latach obowiązywania Konstytucji zmieniła swój charakter . 
I właśnie naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi formuła znana 
z klasycznego wzorca . Została ona ukształtowana oraz oparta na 
mechanizmach funkcjonowania poszczególnych gałęzi władzy oraz 
systemu relacji pomiędzy nimi, w tym procedurach, formach i środ-
kach wzajemnego hamowania się i współdziałania równoważnych 
władz22 . Jest to pole działań, które wywiera skutek prawny dla istnie-
nia władz z katalogu zawartego w art . 10 Konstytucji . Tym samym 
wzajemne uznawanie kompetencji poprzez uwzględnianie wskaza-
nych przyczyn, z jednej strony – akceptuje uprawnienie danej władzy 
jako np . sądu do oceny skutków prawnych jego orzeczeń w sferze 
stosowania prawa, z drugiej zaś strony  – stanowi rozwiązanie do 
głębszej analizy . W ujęciu omawianej zasady trójpodziału władz 
zagwarantowane są realizujące wartości konstytucyjne w płaszczyź-
nie wszystkich władz, pod warunkiem rzetelnego ujmowania moty-
wów i argumentów orientujących rozstrzygnięcia podejmowane 
przez sąd konstytucyjny . Te działania w obszarze władz prowadzą 
do zapewnienia pewnej harmonii między władzami, na ile władze 
nie wykraczają poza zakreślone ramy swojego działania . Należy 

21 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r ., sygn . akt 
K 47/15, OTK-A ZU 2018, poz . 31 .
22 P . Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s . 37 .
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podkreślić  – rozwiązanie kompromisowe zakładające współpracę 
poszczególnych władz może przyczynić się do rozwoju mechanizmu 
przewidzianego w art . 10 ust . 1 Konstytucji . Dowodzi to, że obser-
wacja praktyki bezsprzecznie potwierdza przydatność i użyteczność 
instytucji jako koniecznej alternatywy wobec prostego współdzia-
łania władz . Wspólnym mianownikiem jest współdziałanie władz, 
które spełnia zakładane przez ustrojodawcę zadania pozwalające 
uniknąć dotkliwego dla systemu prawnego rozchwiania . Tym 
samym podważające kompetencje danej władzy do jej roli trzeba 
uznać dziś za bezprzedmiotowe . Przyjęcie zaangażowania poszcze-
gólnych władz w proces doprecyzowania funkcjonowania zasady 
trójpodziału władz, pozwala – jak sądzę – na optymalne wykorzy-
stanie omawianej zasady jako narzędzia harmonijnego przywraca-
nia konstytucyjnego porządku prawnego . 

Relacja podzielonych władz stanowi element, który należy do 
kanonu samej zasady trójpodziału funkcji władczych . Biorąc pod 
uwagę dotychczasową praktykę, trzeba zauważyć, że w polskiej 
nauce prawa o zasadzie trójpodziału władz mówi się w kategoriach 
pewnej wstrzemięźliwości w działaniu . Chodzi o takie sytuacje, 
w których trzy władze ze sobą współpracują, jednakże nie wkraczają 
w kompetencje drugiej z władz . 

Analizując zasadę trójpodziału władz, należy  – po pierwsze  – 
wziąć pod uwagę organy, które składają się na daną władzę, oraz 
przypisane jej kompetencje23 . Oczywiście w drodze ustawy można 
zmienić te kompetencje, ale powinno to nastąpić zgodnie z istotą 
danej władzy . Jest to dosyć interesujące pojmowanie – jak pokazała 
praktyka, dążenie w tym kierunku jest koniecznym działaniem 
w celu harmonizacji działalności władz . Zachodzi zatem utożsamie-
nie, że zasada trójpodziału władz zawarta w Konstytucji z 1997 roku 
została tak opisana, by uwzględnić wzorzec Monteskiusza . Oczy-
wiste jest, że działania ciała politycznego zawsze po wyborach 
próbują tak opisać nowe kompetencje władz, aby odpowiadały one 
ich politycznemu kierunkowi działania . Nie zawsze te zmiany idą 
w dobrym kierunku i są odzwierciedleniem jej klasycznego wzorca . 

23 J . Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym 
postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999, s . 272 .
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Niekiedy te działania polityczne ukazują jak w naszych współcze-
snych czasach jest ta zasada postrzegana . 

Należy zwrócić uwagę na dyskusję o konieczności funkcjonowa-
nia samej zasady trójpodziału władz przeciwdziałającej zagrożeniu 
dla jej niekonstytucyjności w następstwie zmian w prawie . Inaczej 
mówiąc, nie wymaga szerszego komentarza teza, żeby nastąpiło 
przeformatowanie tej zasady w wyniku zaistniałych zmian poli-
tycznych ostatnich miesięcy . Owo rozumowanie, poprzez zniżenie 
kompetencji jednej z władz, mogłoby spowodować katastrofalne 
skutki z punktu widzenia konstytucyjnego porządku prawnego . 
Trzeba mieć bowiem na uwadze otwarty katalog jako przesłankę 
mogącą ostatecznie wpływać na sposób realizacji kompetencji przez 
poszczególne władze . Złożoność kompetencji poszczególnych władz 
powoduje, że przyjęcie w tym obszarze jednolitej propozycji nie 
odpowiadało wymaganiom efektywności kontroli konstytucyjno-
ści prawa, zaś próba kazuistycznego ujęcia omawianej problematyki 
mogłaby pogłębić istniejące dylematy . 

Zasadnicze wywody prezentowane w opracowaniu koncentrują 
się wokół relacji między poszczególnymi władzami i ich konsty-
tucyjnej podstawy, a także koncepcji skutków prawnych działania 
zasady . W efekcie tłem dla rozważań pozostają ogólne spostrzeże-
nia i uwagi dotyczące samego procesu legislacyjnego oraz przemian 
i zjawisk zachodzących w obszarze działalności poszczególnych 
władz . Zatem rozwiązanie dylematu następstw tych działań i ich 
oddziaływanie na poszczególne władze wymagają uwzględnienia 
wielu różnych kwestii natury ogólnej, w szczególności aktywności 
parlamentu, ostrożności rządu, aktywizmu sędziowskiego i roli 
Konstytucji jako aktu bezpośrednio stosowanego . Nieprzypad-
kowo władza ustawodawcza i wykonawcza oraz sądownicza zgod-
nie z Konstytucją związane są swoimi kompetencjami, których nie 
mogą przekraczać . Jednak ten skutek wciąż oddziałuje na postrzega-
nie konstytucyjnego podziału funkcji władczych, a zarazem sprzyja 
zachowaniu postulowanej w art . 10 ust . 1 zasady trójpodziału 
władz . W konsekwencji konstytucyjna idea równowagi władz stała 
się możliwa do zrealizowania, a pole ewentualnej przewagi organu 
jednej władzy nad organem innej władzy uległ zawężeniu . 
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Pojawia się następujący wniosek: władze opisane w art . 10 
Konstytucji powinny ze sobą współpracować i żadna z nich nie 
powinna dążyć do arbitralnych działań . Skupiając się na podziale 
między władzami, powinny zagwarantować odpowiednie reguły 
ich powstania i zasady działania . Właśnie dlatego trójpodział władz 
na gruncie Konstytucji jest osiągany co najmniej na trzy sposoby: po 
pierwsze – przez hamowanie się władz, po drugie – przez współ-
działanie władz, po trzecie  – przez odpowiednie reguły powsta-
wania i zasady działania władz . Ostatnie miesiące pokazały jak 
można na nowo zinterpretować zasadę trójpodziału władz zawartą 
w Konstytucji . Niewykluczone, że art . 10 Konstytucji może czynić 
pokusy do jego zmiany . 

Należy zaznaczyć, że opisanie zasady trójpodziału władz odby-
wać się ma przez zwrócenie uwagi na władzę ustawodawczą, wyko-
nawczą i sądowniczą wraz z przypisanymi im grupami organów . 
Rolą tych organów jest brak odziaływania na drugi z organów 
w związku z przypisanymi kompetencjami . 

Znajduje to odzwierciedlenie w sytuacji, kiedy Konstytucja 
ogranicza pole możliwych konfliktów między naczelnymi orga-
nami państwa, wprowadzając bardziej precyzyjne regulacje prawne 
dotyczące  – z jednej strony  – parlamentu mającego uchwalać 
ustawy, kontrolować Radę Ministrów i uchwalać budżet państwa – 
a z drugiej strony – rozdzielając kompetencje dla Prezydenta i rządu, 
określając ich rolę24 . Ponadto wprowadzono zasadę, że spory 
kompetencyjne między centralnymi, konstytucyjnymi organami 
państwa rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny . Aby dopełnić powyż-
szych stwierdzeń: każda z władz powinna mieć niewielki wpływ 
na oddziaływanie na drugą, a członkowie każdego rodzaju władzy 
powinni być od siebie niezależni . Przewaga władzy ustawodawczej 
wymaga zaś, aby była ona podzielona (dwuizbowość), a słabość 
władzy wykonawczej – aby była ona wzmocniona i miała prawo do 
ingerowania w kompetencje władzy ustawodawczej i zapobiegania 
w ten sposób słabym ustawom . 

24 W . Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2009, s . 19 .
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Pragnę podkreślić, że zasada trójpodziału władz stanęła 
przed nowym wyzwaniem, organy władzy stały się zakładni-
kami partii politycznych . Niekiedy abstrakcyjnie pojmowana 
zasada Monteskiuszowska przestała być wystarczającym zabez-
pieczeniem przed nadużywaniem władzy . Innymi słowy, zasady 
Monteskiusza nie można uważać za wystarczające antidotum 
na występujące w gruncie rzeczy w każdym państwie tendencje 
ludzi władzy do jej nadużywania . 

Przy uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń można przyjąć, że 
sformułowane w art . 10 ust . 1 Konstytucji istotne założenia, zgodnie 
z którymi wszystkie trzy władze mają działać na podstawie przy-
pisanych im kompetencji, znajdują odzwierciedlenie w kolejnych 
artykułach Konstytucji dotyczących szczegółowej budowy organów . 
Zapewnienie podziału jest konieczne do właściwego funkcjonowa-
nia systemu władz państwa . Jego główny cel to przeciwdziałanie 
skupieniu w rękach jednego organu całej władzy . Owo wzmocnienie 
mogłoby godzić nie tylko w samą ideę trójpodziału władz, ale także 
w prawa i wolności obywatelskie . Jeśli zasada trójpodziału władz 
ma mieć charakter realny, a nie fasadowy, muszą istnieć nieprzekra-
czalne zręby kompetencyjne każdego z wymienionych segmentów . 

Można sformułować następujące tezy: (1) kompetencje powinny 
być opisane dla każdej z władz, by nie dochodziło do wykonywa-
nia jej funkcji przez inne organy władzy . Oznacza to, że żadna inna 
władza nie może wkraczać w sferę działania drugiej . (2) Nie należy 
prowadzić do dominacji którejkolwiek z władz, gdyż to zaburza dzia-
łanie zasady trójpodziału władz . Te działania służyć mają oddziały-
waniu poszczególnych organów względem siebie i jest to możliwe, 
ale tylko w ramach przyznanych kompetencji . (3) Niedopuszczalne 
jest przejmowanie władzy przypisanych innym organom . 

Głównym celem art . 10 ust . 1 i 2 Konstytucji jest zapewnienie 
władzom harmonii w ich działaniach na arenie państwa . Chodzi 
o to, by władze bez narażania się innej władzy mogły realizować 
politykę państwa . 

Podział władz jest wówczas, gdy każda z władz posiada odpo-
wiednią doniosłą pozycję, funkcję i kompetencje, a pomiędzy 
poszczególnymi władzami nie występuje układ nadrzędności 
(podporządkowania) . Natomiast każde „uprzywilejowanie” jednej 
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z władz polegające na powierzeniu kompetencji wykraczających 
poza jej zakres działania i uszczuplenie kompetencji innej władzy 
powinno zostać zrównoważone analogicznym upoważnieniem 
władzy doznającej owego uszczerbku . Główne założenie zasady 
trójpodziału władz oraz odpowiadających im grup organów 
polega na wyodrębnieniu władz z zapewnieniem, że żaden organ 
nie odgrywa dominującej roli25 . Każdy organ powinien mieć czy 
to w Konstytucji, czy w ustawie jasno opisane kompetencje, nie 
oddziałując na inny organ . Art . 10 ust . 1 Konstytucji nie obejmuje 
wielu współcześnie ważnych prawnych sfer działania państwa, co 
może świadczyć o ewolucji uwarunkowania zasady trójpodziału 
władz . Kwestia przyszłej (bądź zmienionej) regulacji konstytucyj-
nej pozostaje odzwierciedleniem w drodze ustaw zwykłych . Główny 
cel jest taki, aby władze ze sobą współdziałały, a jeżeli konkurują – 
to na równych warunkach zawartych w ustawach zwykłych . Nie 
może dochodzić do sytuacji, że nastąpi domniemanie kompeten-
cji w wyniku niejasno sformułowanych przepisów . Taka sytuacja 
wydaje się niedopuszczalna . 

Zauważyć trzeba, że to politycy wywierają naciski na ustawo-
dawcę, aby jednemu organowi odebrać kompetencje i przypisać je 
innemu . Nie wydaje się, że takie przesuwanie kompetencji z jednej 
kadencji na drugą kadencję parlamentu jest dobre, gdyż obywatele 
w tak krótkim czasie mogą czuć się zagubieni, mogą nie wiedzieć, 
do kogo zwrócić się o pomoc prawną . Jeżeli już ustawodawca wyrazi 
chęć zmiany podziału kompetencji, powinien tego dokonywać 
w sposób ostrożny, informując obywateli . To wyraz poszanowania 
samej zasady, która jest fundamentem dla Konstytucji z 1997 r .

Co istotne, zasadę trójpodziału władz należy postrzegać razem 
z zasadą zapewniania rzetelności i sprawności działania instytucji 
publicznych (preambuła do Konstytucji) oraz zasadą racjonalno-
ści ustawodawcy (art . 2 Konstytucji), a także z konstytucyjnym 
prawem do sądu (art . 45 ust . 1 Konstytucji)26 . W świetle Konsty-
tucji ustrój państwa jest oparty na trójpodziale i równowadze 

25 S . Bożyk, Sejm w systemie organów państwowych RP, Warszawa 2009, s . 28 .
26 E . Tkaczyk, Konstytucyjne prawo do sądu jako jedna z najważniejszych 
gwarancji praw człowieka w państwie demokratycznym. Aspekt teoretyczny, 
„Studia Prawnicze i Administracyjne” 2017, nr 20, s . 40 .
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władz, a każdy organ powinien działać wyłącznie w granicach 
prawa (art . 7 Konstytucji)27 . Być może należałoby przyjąć, że trój-
podział władz powinien zostać wzbogacony w drodze ustawodaw-
stwa zwykłego, ale w ramach współdziałania wszystkich władz . 
Takie rozwiązanie tłumaczyłoby zobowiązanie poszczególnych 
władz do współdziałania w celu zapewnienia rzetelności i spraw-
ności działania instytucji publicznych . Elementy takiego rozumie-
nia oznaczają wymóg współdziałania władz, które musi zachodzić 
z poszanowaniem szczególnej pozycji poszczególnych władz . O ile 
w odniesieniu do władzy ustawodawczej lub wykonawczej wystę-
puje zjawisko przecinania się kompetencji władz, o tyle dla władzy 
sądowniczej charakterystyczne jest odseparowanie od pozosta-
łych władz . Odrębność i niezależność władz nie może jednak 
prowadzić do zniesienia mechanizmu koniecznego trójpodziału 
pomiędzy władzami, gdyż wymóg taki wynika z bezpośredniego 
stosowania art . 10 ust . 1 Konstytucji .

wnioski 

Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazały, ile jest wątpliwości i co jest 
przedmiotem ożywionych dyskusji doktrynalnych, w kwestii nowej 
interpretacji zasady trójpodziału władz . Celem niniejszej pracy była 
próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak praktyka radzi sobie 
z postrzeganiem zasady trójpodziału władz? 

Praktyka pokazała, że zastosowana w Konstytucji formuła trój-
podziału władz zmieniła swój wyraz . Nie jest zatem formułą znaną 
z klasycznego wzorca, ukształtowaną oraz opartą na mecha-
nizmach funkcjonowania poszczególnych gałęzi władzy oraz 
systemu relacji pomiędzy nimi, w tym wzajemnego hamowania się  
i współdziałania równoważnych władz . Najważniejszym aspektem 
funkcjonowania tej zasady jest skutek jej działania w praktyce . 

27 W . Sokolewicz, Komentarz do art. 10, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, Komentarz, t . V, red . L . Garlicki, Warszawa 2007, s . 5 .
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Wzajemne uznawanie kompetencji wskazanych w Konstytucji 
gwarantuje realizację wartości konstytucyjnych w płaszczyźnie 
wszystkich władz, pod warunkiem rzetelnego ujmowania moty-
wów i argumentów orientujących rozstrzygnięcia podejmowane 
przez te władze . Warunkiem istnienia każdej z władz jest jej odpo-
wiednie opisanie w ustawie zasadniczej oraz takie jej rozumie-
nie, aby była zachowana i realizowana pełna jej definicja leżąca 
u podstaw każdej z władz .

Podkreślić należy, że rozwiązanie kompromisowe o współpracy 
poszczególnych władz może przyczynić się do rozwoju mecha-
nizmu przewidzianego w art . 10 ust . 1 Konstytucji . Obserwacja 
praktyki bezsprzecznie potwierdza przydatność i użyteczność 
instytucji trójpodziału władz jako motywu do działania . Współ-
działanie władz spełnia bowiem zakładane przez ustrojodawcę 
zadania, pozwalające zachować system prawa bez jego destabili-
zacji . Zaangażowanie władz w proces doprecyzowania funkcjono-
wania zasady trójpodziału władz pozwala na pełną harmonizację 
konstytucyjnego porządku prawnego . 

Relacje trójpodziału władz obudowane zostały dodatkowymi 
elementami, które nie należą wprost do kanonu zasady trójpodziału 
władz . Praktyka pokazała, że trudno jednoznacznie zaliczyć do 
kategorii „hamulców” czy też do kręgu elementów „łagodzących” 
skutki trójpodziału i zapobiegających pełnej „separacji” omawia-
nych władz . W celu opisania definicji tej zasady z uwzględnie-
niem polskiej nauki prawa zwraca się uwagę na „system hamulców 
i równoważników” . Biorąc to pod uwagę, każdy organ ma wpisywać 
się swoimi kompetencjami w istotę danej władzy . 

Ogólnie rzecz ujmując, zasada trójpodziału władz w konfrontacji 
z praktyką polega na wyodrębnieniu władz oraz odpowiadających 
im grup organów, które są względem siebie niezależne . Musi do tego 
nastąpić przypisanie każdej z poszczególnych grup organów właści-
wej funkcji władczej w celu realizacji trójpodziału władz .

Jak pokazała praktyka, dążenie w tym kierunku jest koniecz-
nym działaniem w celu harmonizacji działalności władz . Politycy 
są kreatywni w swych działaniach, jednakże zasada ta dla swojego 
prawidłowego funkcjonowania musi być zrównoważona w przy-
pisanych kompetencjach . Praktyka konstytucyjna pokazuje, że 
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dopuszczalne są pewne odstępstwa w ramach transparentności 
systemu prawnego . Jeżeli jednak dopuszczamy ingerencję w zasadę 
trójpodziału władz w jej realizowaniu, to musi to odbywać się 
z poszanowaniem kompetencji każdej z władz . 

Dotychczasowe uwagi i rozważania uznać należy za interesu-
jące przede wszystkim z uwagi na dyskusję o zasadzie Monteskiu-
sza . Na naszych oczach dokonało się przeformatowanie tej zasady 
w wyniku zaistniałych zmian politycznych i prawnych w ostatnich 
miesiącach . Te zmiany dokonywały się na gruncie zmian legislacyj-
nych w parlamencie .

Należy podkreślić, że zasadnicze wywody w niniejszym artykule 
skupiają się na postrzeganiu zasady trójpodziału władz w praktyce . 
Tłem dla rozważań pozostają przemiany i zjawiska zachodzące 
w obszarze działalności poszczególnych organów . Chodzi o to, że 
w praktyce trzy władze są na mocy Konstytucji umocowane do 
sprawowania władzy w całym państwie . Sprzyja to zachowaniu 
zasady trójpodziału na mocy art . 10 ust . 1 Konstytucji . Relatywne 
wzmocnienie pozycji jednej władzy poprzez wyłączenie drugiej 
władzy, może spowodować, iż ich relacja nie będzie bliższa równo-
wadze władz . W wyniku tego konstytucyjna idea trójpodziału 
władz nie będzie w pełni realizowana, a pole ewentualnej przewagi  
organu jednej władzy nad organem innej władzy ulegnie zawężeniu . 
Wynika to z kompetencji, którymi dysponuje każda z władz .

Podsumowując, należy sformułować wniosek, że wszystkie 
władze zostały tak opisane w Konstytucji, by nie budziły wątpliwo-
ści w ich funkcjonowaniu oraz realizowaniu swych kompetencji . 
Jest to wyraz ugruntowanej zasady trójpodziału władz jako głów-
nej zasady konstytucyjnej . Trójpodział między władzami powinien 
zagwarantować reguły i zasady ich powstania i działania . Zasada 
trójpodziału powinna tam, gdzie to konieczne, wyhamowywać 
w swych działaniach, a z drugiej strony – równoważyć swoje zapędy 
w stosunku do pozostałych władz . Ostatnie miesiące pokazały, ile 
wątpliwości powstało na mocy art . 10 ust . 1 i 2 Konstytucji, przez 
co nie realizował się postulat współdziałania władz oraz nie pano-
wała między nimi równowaga, a zaistniała sytuacja nie oddawała 
konstytucyjnego ducha tej zasady .
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Ochrona samodzielności samorządu 
terytorialnego w Konstytucji RP 

wprowadzenie

Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r .1 wyni-
kają podstawowe zasady determinujące ustrój państwa i system 
władzy . Zasady te określają, z jednej strony  – komu przysługuje 
władza w państwie, z drugiej – ustanawiają fundamentalne formy 
wykonywania władzy oraz rodzaje organów do tego powołanych2 . 
Samorząd terytorialny jest instytucją konstytucyjną . Ustrojo-
dawca nie tylko nakazał jego utworzenie i usytuowanie w syste-
mie sprawowania władzy, ale określił podstawowe zasady prawne, 
na których powinien się opierać jego ustrój oraz funkcjonowanie . 
Jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych jest zasada ochrony 
samodzielności samorządu terytorialnego (jednostki samorządu 
terytorialnego, dalej także j .s .t .) w Konstytucji RP3 . Z art . 165 ust . 2 

1 Dz . U . Nr 78, poz . 483 z późn . zm .
2 L . Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 
2021, s . 68 .
3 Zob . A . Chorążewska, Zasada ochrony samorządności terytorial-
nej. Studium konstytucyjne, Katowice 2018, s . 191 i nast .; A . Syryt, 
Samodzielność jako konstytucyjna perspektywa działalności samorządu 
terytorialnego – wyzwania, szanse i zagrożenia, [w:] Stulecie polskiej admi-
nistracji. Doświadczenia i perspektywy, red . W . Federczyk, Warszawa 2018, 
s . 413 i nast .; Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce, 
red . K . Skotnicki, Łódź 2020 . 
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Konstytucji RP wynikają dwie normy . Jedna z nich dotyczy zapew-
nienia j .s .t . samodzielności jako ich podstawowej cechy ustrojowej, 
druga zaś  – powierzenia wszystkim sądom zadania zapewnienia 
j .s .t . samodzielności4 . Owa kwestia, pomimo tego, że była podej-
mowana w piśmiennictwie5 i w orzecznictwie6, wywołuje wiele 
wątpliwości i jest przedmiotem dyskusji . W artykule uwzględniono 
dorobek piśmiennictwa, a także orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego . Z uwagi na ramy 
opracowania skoncentrowano się na najważniejszych zagadnieniach 
w tym zakresie, w kontekście ochrony samodzielności j .s .t .

analiza

O pojęciu jednostki samorządu terytorialnego
Pojęcie „samorząd terytorialny” występuje w wielu miejscach 
w Konstytucji RP . Z art . 16 Konstytucji RP wynika, że ogół miesz-
kańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi 
z mocy prawa wspólnotę samorządową, a samorząd terytorialny 
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej . Natomiast przysłu-
gującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wyko-
nuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność . W art . 94 

4 P . Czarny, Komentarz do art. 165, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, wyd . II, red . P . Tuleja, Warszawa 2019, s . 502 .
5 W szczególności: P . Czarny, Komentarz do art. 165, [w:]  Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, red . P . Tuleja, Warszawa 2019; 
D . Bach-Golecka, M . J . Golecki, Komentarz do art. 165, [w:] Konstytucja RP. 
Tom II. Komentarz do art. 87–243, red . M . Safjan, L . Bosek, Warszawa 2016; 
J . Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie zarządzania mieniem, [w:] System prawa samorządu terytorialnego. 
Ustrój samorządu terytorialnego, red . I . Lipowicz, Warszawa 2022, s . 703–707; 
Z . Gromek, Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytu-
cji RP, s . 483 i nast .; zob . także: J . Jagoda,  Sądowa ochrona samodzielności 
jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011 .
6 W szczególności: wyrok TK z 6 kwietnia 2016 r ., P 5/14, OTK-A 2016, 
Nr 15; wyrok TK z 8 kwietnia 2009 r ., K 37/06, OTK-A 2009, nr 4, poz . 47; 
wyrok TK z 12 marca 2007 r ., K 54/05, OTK-A 2007, nr 3, poz . 25 .
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ustrojodawca w szczególności wymienia organy samorządu teryto-
rialnego, przyznając im – na podstawie i w granicach upoważnień 
zawartych w ustawie – prawo ustanawiania aktów prawa miejsco-
wego obowiązującego na obszarze działania tych organów . 

Wreszcie ustrojodawca poświęca samorządowi terytorialnemu 
odrębny rozdział Konstytucji (rozdział VII), określając jego pozy-
cję względem innych organów państwowych . W szczególności 
samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone 
przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicz-
nych (art . 163 Konstytucji)7 . Zatem samorząd terytorialny oznacza 
„prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych 
prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw 
publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie miesz-
kańców”8 . Przez pojęcie jednostki samorządu terytorialnego 
należy rozumieć wspólnotę samorządową (tj . jednostkę o charakte-
rze korporacyjnym) posiadającą osobowość prawną w sferze prawa 
publicznego i prywatnego, wykonującą zadania z zakresu admini-
stracji publicznej na zasadach samodzielności określonej prawem, 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, przez swoje 
organy wyłonione w drodze wyborów i podlegającą nadzorowi 
państwowemu9 . Ustawodawca obowiązkiem wykonywania zadań 
publicznych obciążył jednostki samorządu terytorialnego . Ochrona 
prawna może obejmować zarówno prawo pojmowane jako zespół 
norm prawnych (tj . prawo w sensie przedmiotowym), jak i prawo 
przyznane konkretnemu podmiotowi, wynikające z prawa przed-
miotowego (tzw . prawo podmiotowe tego samorządu w relacjach 
z administrowanymi)10 . 

7 Szerzej na temat konstrukcji zadań samorządu terytorialnego: Charak-
ter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, red . M . Stec, S . Płażek, 
Warszawa 2017 .
8 H . Izdebski, Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy, Warszawa 
2020, s . 37 i powoływana tam literatura; zob . także I . Lipowicz, Samorząd 
terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019, s . 195 i nast .
9 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 sędziów NSA z dnia 
16 lutego 2016 r ., I OPS 2/15, ONSAiWSA 2016, nr 4, poz . 54 i powoły-
wana tam pozycja J . Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, 
cz . I, Kraków 1995, s . 109 .
10 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 sędziów NSA z dnia 
16 lutego 2016 r ., I OPS 2/15, ONSAiWSA 2016, nr 4, poz . 54 .
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Zasada samodzielności i jej ochrona w ujęciu porównawczym – 
wybrane zagadnienia
W prawie Unii Europejskiej podstawowe znaczenie ma zasada 
pomocniczości (subsydiarności), która  – ogólnie rzecz ujmując  – 
sprowadza się do zapewnienia efektywnego szczebla podejmowa-
nia decyzji, tj . możliwie na najniższym poziomie . W świetle art . 5 
ust . 3 Traktat o Unii Europejskiej11 podejmuje działania w dziedzi-
nach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, tylko wówczas 
i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie 
mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa człon-
kowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz 
lokalnym, i jeżeli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego 
działania możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii12 . 
Zwrócić należy uwagę na Europejską Kartę Samorządu Lokalnego 
[dalej: EKSL lub Europejska Karta]13 . W świetle art . 4 ust . 3 EKSL 
odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny ponosić przede 
wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej obywateli, 
zaś możliwość powierzenia wykonywania tych funkcji innemu 
organowi władzy powinna być uzależniona od uwzględnienia 
zarówno czynników jednostkowych (zakresu  i charakteru zadania), 
jak i ogólnych (wymogów efektywności i gospodarności) . Podkre-
ślić trzeba zwłaszcza wyraźne odwołanie w art . 11 EKSL do zasady 

11 Dz . U . z 2004 r . Nr 90, poz . 864/30 z późn . zm .
12 D . Bach-Golecka, M . J . Golecki, dz . cyt ., s . 893; por . S . Dudzik, I . Kawka, 
Wpływ prawa Unii Europejskiej na ustrój i funkcjonowanie samorządu teryto-
rialnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t . 3, 2014, s . 543 i nast .
13 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 
15 października 1985 r . (Dz . U . z 1994 r . Nr 124, poz . 607 z późn . zm .), na 
temat EKSL zob . także M . Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, 
Warszawa 2021, s . 223; L . Kieres, Europejska Karta Samorządu Lokalnego 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny 
i Socjologiczny”, Rok LXXVII, 2015/3, s . 79 i nast .; B . Przywora, Europejska 
Karta Samorządu Lokalnego jako wzorzec kontroli prawa w świetle orzecznic-
twa Trybunału Konstytucyjnego – wybrane zagadnienia, [w:] Prawo między-
narodowe i europejskie a sądownictwo konstytucyjne, red . P . Tuleja, Kraków 
2015, s . 116 i nast .; zob . także T . Szewc, Dostosowanie prawa polskiego do zasad 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Bydgoszcz–Katowice 2006; 
w orzecznictwie np . uzasadnienie do wyroku TK z 4 marca 2014 r ., K 13/11, 
OTK-A 2014, nr 3, poz . 28 .
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sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu14 . Zgodnie 
z tym przepisem społecznościom lokalnym przysługuje prawo do 
odwołania na drodze sądowej w celu zapewnienia swobodnego 
wykonywania uprawnień oraz poszanowania zasad samorządności 
lokalnej, przewidzianych  w Konstytucji lub w prawie wewnętrznym . 
Europejska Karta jest ratyfikowaną umową międzynarodowa okre-
ślającą standardy samorządu lokalnego . W myśl art . 9 Konstytu-
cji RP Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego15 .

Samodzielność j.s.t. w świetle Konstytucji RP – wybrane 
zagadnienia
Już z preambuły do Konstytucji RP wynikają podstawowe zasady 
organizacji władzy publicznej, w założeniu mające na celu zapew-
nienie społecznościom lokalnym zdolności do korzystania z prawa 
do kierowania i zarządzania sprawami lokalnymi . Administra-
cja rządowa powinna podejmować działania, gdy mniejsze wspól-
noty nie są  w stanie same rozwiązać własnych problemów16 . Rolą 
państwa nie jest zastępowanie działań instytucji samorządowych, 
ale ich wspieranie w realizacji obowiązków ustawowych, jeśli 
podmioty te nie są w stanie wykonać ich samodzielnie w optymalny 
sposób . Stąd ratio funkcjonowania samorządu terytorialnego 
jako odrębnego podmiotu publicznego jest jego samodzielność . 
Ustrojodawca w szczególny sposób podchodzi do samodzielności 
samorządu terytorialnego, przesądzając w szczególności, jak zasad-
nie podkreśla Trybunał Konstytucyjny, „nie może być w całości 
lub w części przesądzającej o jej istocie zniesiona, co oczywiście 
nie wyklucza możliwości ustawowego jej ograniczania”17 . Istotne 
znaczenie ma art . 16  ust . 2 Konstytucji RP, w związku z art . 165 

14 D . Bach-Golecka, M . J . Golecki, dz . cyt ., s . 893; zob . także S . Zakro-
czymski, Dekomunizacja nazw ulic w praktyce, „Samorząd Terytorialny” 
2022, nr 5, s . 45 .
15 Na temat znaczenia art . 9 Konstytucji RP w najnowszym piśmiennictwie 
zob . np . A . Syryt, Oddziaływanie prawa międzynarodowego na sądownictwo 
konstytucyjne w Polsce  – perspektywa konstytucyjna, Warszawa 2019, s . 82 
i nast . oraz przywołana tam literatura i orzecznictwo .
16 Wyrok z 8 kwietnia 2009 r ., sygn . akt K 37/06 .
17 Wyrok TK z 4 maja 1998 r ., K 38/97, OTK 1998, nr 3, poz . 31; zob . także 
powoływane tam orzecznictwo: orzeczenie TK z 23 października 1996 r ., 
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ust . 2 Konstytucji RP, z którego wynika, iż samodzielność gmin jest 
wartością chronioną, ale nie absolutną . Oznacza to, że samodziel-
ność j .s .t . polega przede wszystkim na działaniu j .s .t . w granicach 
ustawowych, należy przez to rozumieć także, iż celem ustaw ograni-
czających samodzielność samorządu – w tym zwłaszcza gmin jako 
jednostek podstawowych (art . 165  ust . 1 Konstytucji)  – musi być 
stworzenie ram prawnych, w których ta samodzielność w państwie 
jednolitym, by się realizowała18 . Dlatego samodzielność, stanowiąca 
istotę samorządu – jak podkreśla TK – „nie wymaga, sama przez się,  
konstytucjonalizacji, a jedynie środków prawnych oraz gwarancji jej 
ochrony”19 . W doktrynie natomiast zwraca się uwagę, że ustalenie 
istoty samodzielności wymaga wskazania tych elementów, które 
określą jej zakres . Wyróżnia się takie cechy samodzielności, jak 

odrębna osobowość prawna, wyposażenie w materialne środki 
odpowiednie do powierzonych zadań, gwarancja samodzielno-
ści w wykonywaniu kompetencji, brak hierarchicznego podpo-
rządkowania innym j.s.t. oraz organom administracji rządowej, 
wyrażający się zwłaszcza w ograniczeniu nadzoru tylko do kry-
terium legalności20.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zasada samodziel-
ności j .s .t . oznacza, że:
1) do j .s .t . przypisany jest określony zakres zadań własnych związa-

nych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, jak też zadań zleco-
nych określonych ustawami;

2) j .s .t . samodzielnie realizują przypisane zadania, wyrażając w ten 
sposób wolę mieszkańców;

3) ingerencja organów władzy wykonawczej w realizację tych 
zadań, choć dopuszczalna, powinna zostać ograniczona do 
procedur nadzorczych opartych wyłącznie na kryterium 

sygn . akt K/1/96, OTK w 1996 r ., t . II, poz . 36, wyrok z 15 grudnia 1997 r ., 
K . 13/97, OTK ZU, nr 5-6/97 .
18 Wyrok TK z 4 maja 1998 r ., K 38/97 .
19 Tamże .
20 Zob . także A . Syryt, Samodzielność…, s . 421; E . Leja, Istota samodziel-
ności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse publiczne i prawo 
finansowe  – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana 
Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red . L . Etel, M . Tyniewicki, Biały-
stok 2012, s . 235 i nast .
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legalności i dopuszczalna tylko w przypadkach przewidzia-
nych w ustawach21; 

4) ingerencja prawodawcza w sferę samodzielności j .s .t wymaga 
zachowania formy ustawowej oraz poszanowania zasady zupeł-
ności regulacji ustawowych;

5) ingerencja w sferę samodzielności j .s .t musi być zgodna z zasadą 
proporcjonalności;

6) prawa i interesy j .s .t . podlegają ochronie sądowej;
7) samodzielność j .s .t . nie wyklucza uchwalania ustaw mody-

fikujących podstawy wykonywania zasady zadań publicz-
nych przez te jednostki22 . Samodzielność j .s .t . ujmowana jest 
w dwóch aspektach: 
•  negatywnym,
•  pozytywnym .
Pierwszy aspekt zakłada wolność od arbitralnej ingerencji ze strony 

innych organów władzy publicznej (w szczególności organów admini-
stracji rządowej) . W konsekwencji sprowadza się to do tego, że wkra-
czanie w sferę działalności j .s .t . wymaga upoważnienia ustawowego 
i jest uzasadnione koniecznością zapewnienia zgodności z prawem . 
Sądowa ochrona samodzielności przysługuje jednostkom samo-
rządu terytorialnego do granic zgodności z prawem podejmowanych 
przez nie działań . Procesową gwarancję tej samodzielności stanowi 
przysługujące j .s .t . uprawnienie do zaskarżania aktów nadzoru do 
sądu administracyjnego (art . 3 § 2 pkt 7  Ustawy z dnia 30 sierp- 
nia 2002 r . Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi23 
[dalej: p .p .s .a .]24 . Natomiast samodzielność w aspekcie pozytywnym 
to możliwość swobodnego wyboru działań podejmowanych do reali-
zacji zadań publicznych . Jednakże granice tej swobody nie są abso-
lutne, a wyznaczone ramami konstytucyjnymi oraz ustawowymi . 
Tak rozumiana samodzielność j .s .t . wyraża się szczególnie w możli-
wości uchwalania: statutu, wyboru organów, stanowienia prawa 
miejscowego, uchwalania budżetu i w prowadzeniu samodzielnej 

21 Zob . także np . A . Matan, Komentarz do art. 97, [w:] Ustawa o samorządzie 
gminnym. Komentarz, red . B . Dolnicki, 2021, s . 988 i nast .
22 Wyrok TK z 12 marca 2007 r ., K 54/05, OTK-A 2007, nr 3, poz . 25 .
23 Tj . Dz . U . z 2022 r ., poz . 329 z późn . zm .
24 Wyrok NSA z 22 września 2020 r ., I OSK 283/20, LEX nr 3110467 .
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gospodarki finansowej na podstawie tego budżetu25 . Zwraca się przy 
tym uwagę na art . 167 ust . 1 Konstytucji RP, gwarantujący j .s .t . udział 
w dochodach publicznych stosownie do przypadających im zadań . 
Uprawnienia te określa się mianem tzw . samodzielności finansowej 
gminy26 . W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego samodziel-
ność j .s .t . zasadnie zwraca się uwagę, że

wolność od arbitralnej ingerencji zewnętrznej powinna obejmo-
wać wszelkie dziedziny jej działania, natomiast konstytucyjnie 
chroniona sfera samodzielności w jej aspekcie pozytywnym 
kończy się tam, gdzie zaczynają się konstytucyjnie chronione 
prawa i interesy obywateli27. 

Zakres swobody działania organów j .s .t . w sferze wydawania 
decyzji administracyjnych odpowiada zakresowi uznania admi-
nistracyjnego . Konstytucja RP określa granice ingerencji władzy 
publicznej w sferę praw obywateli . Z art . 7 Konstytucji RP wynika, 
że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 
prawa . A zatem  – jak podkreśla TK  – organy j .s .t ., wykonując 
władztwo publiczne w formie decyzji administracyjnych, nie mogą 
się kierować ani interesem tychże jednostek, ani wykonywać celów 
samodzielnie wyznaczonych przez te jednostki, natomiast 

muszą bezstronnie uwzględnić i wyważyć – zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie zasadami konstytucyjnymi i ustawo-
wymi – wszystkie prawnie doniosłe interesy ogólnospołeczne 
i indywidualne, stosownie do wagi tych interesów, ustalonej na 
gruncie konstytucyjnego systemu wartości. 

Mając to na względzie, Trybunał Konstytucyjny uznał, że wyda-
wanie decyzji administracyjnych stanowi działalność odmienną od 
wymienionych wyżej sfer działania j .s .t ., „objętych zasadą ich samo-
dzielności, oznaczającą istotny zakres swobody decyzyjnej”28 . Zatem 
idąc za Trybunałem, należy stwierdzić, iż konstytucyjnie chroniona 
sfera samodzielności j .s .t . „w jej aspekcie pozytywnym – rozumiana 

25 P . Czarny, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd . II, 
red . P . Tuleja, LEX/el . 2021, art . 165; w orzecznictwie NSA: Wyrok NSA 
z 16 czerwca 2020 r ., I OSK 2097/19, LEX nr 3052132 .
26 Tamże .
27 Wyrok TK z 29 października 2009 r ., K 32/08, OTK-A 2009, nr 9, poz . 139 .
28 Tamże .
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jako swoboda decyzyjna  – nie obejmuje administrowania przez 
wydawanie decyzji administracyjnych adresowanych do obywa-
teli”, a samodzielność oznacza

przede wszystkim samodzielne stosowanie prawa przy założeniu 
kontroli instancyjnej i sądowoadministracyjnej oraz wyłączenie 
innych form ingerencji w wydawanie decyzji administracyjnych 
przez organy jednostek samorządu terytorialnego29.

Kolejną kwestią wymagającą analizy jest ustalenie, czy ingeren-
cja ustawodawcy w sferę samodzielności j .s .t . nie była nadmierna . 
Wymaga to odpowiedzi na pytania, czy: 
1) wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie doprowa-

dzić do zamierzonych przez nią skutków (celowa); 
2) regulacja ta jest niezbędna (konieczna) dla ochrony interesu 

publicznego, z którym jest powiązana; 
3) efekty wprowadzonej regulacji pozostają w proporcji do cięża-

rów nakładanych przez nią na obywatela30 .

Sądowa ochrona samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia

W orzecznictwie zwraca się uwagę na zakres pojęcia ochrony sądo-
wej samodzielności j .s .t . i prawa do sądu . Prawo do sądu należy do 
kategorii konstytucyjnie chronionych praw człowieka i obywatela . 
Prawo to ma charakter gwarancji procesowej i w szczególności 
oznacza prawo danego podmiotu do samodzielnego uruchomienia 
procedury sądowej, a także prawo do wysłuchania w tym postępo-
waniu . Natomiast sądowa ochrona samodzielności j .s .t . wyrażona 
w art . 165 ust . 2 Konstytucji RP nie jest tożsama z prawem do sądu 
w rozumieniu art . 77 ust . 2 i art . 45 ust . 1 Konstytucji RP31 . Ochrona  

29 Tamże .
30 Wyrok TK z 4 maja 1998 r ., K 38/97; zob . także orzeczenie TK z 23 paź- 
dziernika 1996 r ., K 1/96, OTK 1996, nr 5, poz . 38 .
31 Zob . A . Syryt, Podmiotowość prawna gmin a ochrona praw człowieka, 
[w:] Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii 
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ta ma gwarantować prawidłowe wykonywanie przez j .s .t . zadań 
publicznych, a prawo do sądu stanowi jeden ze środków ochrony 
konstytucyjnych wolności i praw jednostki32 . Zasadnie zwraca uwagę 
Trybunał Konstytucyjny, że art . 165 ust . 2 Konstytucji RP stanowi 
„swego rodzaju domniemanie sądowej ochrony samodzielności” 
j .s .t . Przy czym owa samodzielność nie ma jednak charakteru 
absolutnego, co oznacza, że w gestii ustawodawcy zwykłego 
leży „dostosowanie rozwiązań dotyczących sądowej ochrony do 
zakresu samodzielności wynikającego z konstytucyjnych i ustawo-
wych granic zakresu działania samorządu”33 . Natomiast w ocenie 
TK „[g]ranicą respektowania odrębności interesów wspólnot samo-
rządowych” jest „dobro wspólne i interes publiczny podlegające 
ochronie zgodnie z konstytucyjnymi zasadami ustroju państwa”34 . 
Przykładowo, w kompetencjach ustawodawcy pozostaje regulowa-
nie zakresu samodzielnego działania samorządu terytorialnego 
w ramach konstytucyjnej zasady jednolitości państwa . Zatem sądo-
wej ochronie będzie podlegać to, co mieści się w zakresie właści-
wości samorządu terytorialnego ukształtowanym w Konstytucji 
RP oraz ustawach . Zakres ten, jak też odpowiadające mu formy 
sądowej ochrony, w granicach wyznaczonych przez zasadę jednoli-
tości państwa, ustawodawca może poszerzyć35 .

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkre-
śla się, że pojęcie sądowej ochrony samodzielności (o którym 
mowa w art . 165 ust . 2  Konstytucji RP) akcentuje bardziej 
aspekt przedmiotowy mechanizmów ochrony, ukierunkowany 
na zagwarantowanie samodzielnego i zgodnego z prawem 
wykonywania zadań publicznych, przy założeniu pozostawienia 
szerszej swobody ustawodawcy co do wyboru sposobów jej 
urzeczywistnienia . W konsekwencji przyjmuje się, że ochrona 
sądowa (wynikająca  z art . 165 ust . 2  Konstytucji RP) obejmuje 
tę sferę działania j .s .t ., w której Konstytucja RP gwarantuje im 

Gintowt-Jankowicz, red . Z . Cieślak, W . Federczyk, K . Sawicka, J . Pastwa, 
Warszawa 2014, s . 358 i nast .
32 Wyrok TK z 6 kwietnia 2016 r ., P 5/14, OTK-A 2016, nr 15; postanowienie 
z 22 maja 2007 r ., SK 70/05, OTK ZU nr 6/A/2007, poz . 60 .
33 Wyrok TK z 8 kwietnia2009 r ., K 37/06, OTK-A 2009, nr 4, poz . 47 .
34 Tamże .
35 Tamże .
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samodzielność działania . Chodzi o to, aby stworzyć mechanizmy 
ochrony jednostek przed bezprawnymi ingerencjami organów 
nadzoru w wykonywanie zadań przez organy samorządowe . 
Stąd j .s .t . przyznano zdolność sądową w postępowaniu 
cywilnym, mogą one również dochodzić praw w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym w  sytuacjach, gdy są adresatami decyzji 
administracyjnych lub innych aktów wymienionych w  art . 3 § 2 
pkt 2–4 tej ustawy, a także, gdy są adresatami aktów nadzoru36 .

Samodzielność j .s .t . odnosić można zarówno do sfery publicz-
noprawnej, jak i  prywatnoprawnej . Sfera publicznoprawna obej-
muje relacje pomiędzy j .s .t . a innymi organami władzy publicznej . 
Taki charakter będą miały także stosunki pomiędzy j .s .t . a podmio-
tami administrowanymi (m .in . osobami fizycznymi oraz podmio-
tami podobnymi), jeżeli zastosowano władztwo administracyjne . 
Natomiast w sferze prywatnoprawnej mieszczą się stosunki j .s .t ., 
które regulowane są przez prawo prywatne (tzw . stosunki cywil-
noprawne), zwłaszcza dotyczące spraw majątkowych . Stosunki 
te mogą zachodzić pomiędzy j .s .t . a prywatnymi podmiotami, 
a także pomiędzy j .s .t . a Skarbem Państwa czy też innymi j .s .t . albo 
jednostkami państwowymi37 . 

Sądowa ochrona samodzielności j .s .t . jako podmiotów mienia 
samorządowego następuje w drodze wytoczenia powództwa do 
sądu powszechnego . W stosunkach cywilnoprawnych j .s .t . (gmina, 
powiat, województwo) działa tak jak każda inna osoba prawna . 
Uprawniona jest do występowania przed sądem powszechnym 
na ogólnych zasadach, przewidzianych dla rodzaju podmiotów 
prawnych (strona pozywająca, pozywana, w roli uczestnika 
postępowania sądowego) . Zatem j .s .t . legitymowana jest do 
wytoczenia powództwa do sądu cywilnego każdemu podmiotowi 
posiadającemu zdolność sądową, naruszającemu jej samodzielność 
w sferze prawa prywatnego (np . ochrona praw majątkowych, 
zwłaszcza prawa własności czy niemajątkowych)38 . Podkreślenia, 
za Trybunałem Konstytucyjnym, wymaga podwójna rola mienia 

36 Wyrok NSA z 16 czerwca 2020 r ., I OSK 2097/19, LEX nr 3052132; wyrok 
NSA z 22 września 2020 r ., I OSK 283/20, LEX nr 3110467 .
37 Z . Gromek, dz . cyt ., s . 493 .
38 J . Jagoda, dz . cyt ., s . 705 .
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komunalnego . Przede wszystkim odnotować należy powiązanie 
osobowości prawnej gmin z przysługującą im własnością i innymi 
prawami podmiotowymi . Własność komunalna stanowi gwaran-
cję podmiotowości prawnej gmin39 . Stąd własność przysługująca 
j .s .t . ma szczególne znaczenie, gdyż w praktyce rozstrzyga „o real-
ności systemu samorządowego w państwie” . Trybunał podkreślił, że

[…] podstawa konstytucyjnej ochrony własności komunalnej 
wynika z art. 165 ust. 1 i jest tym silniejsza, że przepis ten trak-
tuje własność komunalną jako gwarancję osobowości prawnej 
samorządu terytorialnego, jednego z istotnych elementów de-
mokratycznego państwa40.

W celu ochrony wszystkich składników mienia przysługują 
j .s .t . środki cywilnoprawne, w szczególności roszczenia: windyka-
cyjne, negatoryjne, posesoryjne, odszkodowawcze . Należy jeszcze 
podkreślić, że podmioty komunalne legitymowane są, aby docho-
dzić praw majątkowych przed sądami powszechnymi, natomiast 
ustawodawca przewidział drogę postępowania administracyjnego 
dla ochrony interesów majątkowych j .s .t . w toku komunalizacji 
mienia państwowego41 .

Na potrzeby niniejszych rozważań trzeba odnotować także 
kontrolę sądowoadministracyjną jako instrument ochrony samo-
dzielności j .s .t . Samorząd bowiem może być w szczególności stroną 
w sporach z organami administracji rządowej . Podstawy tej kontroli 
wynikają z art . 184 Konstytucji RP: 

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyj-
ne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę dzia-
łalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również 
orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu 
terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów ad-
ministracji rządowej. 

39 Wyrok TK z 12 kwietnia 2000 r ., K 8/98, OTK 2000, nr 3, poz . 87; zob . także 
powoływane tam pozycje: Z . Niewiadomski, Samorząd terytorialny w warun-
kach współczesnego państwa kapitalistycznego, Warszawa 1988, s . 34 i 92; 
A . Agopszowicz, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Katowice 1994, s . 75 .
40 Wyrok TK z 12 kwietnia 2000 r ., K 8/98 .
41 J . Jagoda, dz . cyt ., s . 706 .
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Stąd w sprawach z zakresu administracji publicznej prawo do 
sądu realizowane jest poprzez sądownictwo administracyjne42 . 

Istotnym środkiem ochrony samodzielności j .s .t . jest legity-
macja przysługująca organom stanowiącym j .s .t . do wystąpie-
nia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach 
konstytucyjności aktów normatywnych dotyczących spraw 
objętych ich zakresem działania (art . 191 ust . 1 pkt 3 Konstytu-
cji RP) . Pojęcie organu stanowiącego j .s .t . w rozumieniu art . 191 
ust . 1 pkt 3 powinno być rozumiane analogiczne do wynikają-
cego z art . 169 ust . 2 zd . 1 in principio Konstytucji RP . Przemawia 
za tym dyrektywa jednakowej interpretacji tego samego zwrotu 
występującego w jednym akcie normatywnym43 . Organem stano-
wiącym j .s .t . będzie więc rada gminy (miasta) lub rada miasta na 
prawach powiatu, rada powiatu i sejmik wojewódzki . Z powoła-
nego art . 193 ust . 1 pkt 3 Konstytucji wynika, że z wnioskami do 
Trybunału Konstytucyjnego mogą wystąpić jedynie organy j .s .t 
mające charakter organów stanowiących, to znaczy takich, których 
podstawowym zakresem kompetencji jest stanowienie przepisów 
prawa miejscowego, w rozumieniu  art . 94  Konstytucji RP44 . Nie 
posiadają takiej kompetencji organy wykonawcze j .s .t . (wyraźnie 
odróżnione przez ustrojodawcę od organów stanowiących – art . 169 
ust . 3 Konstytucji RP), jednostki pomocnicze (np . sołectwa będące 
jednostkami pomocniczymi gminy)45, a także zrzeszenia j .s .t ., 
w rozumieniu art . 172 Konstytucji RP46 .

Jednostki samorządu terytorialnego nie są uznawane  
za podmioty legitymowane do występowania do Trybunału 

42 Wyrok TK z 14 czerwca 1999 r ., K 11/98, OTK 1999, nr 5, poz . 97; w piśmien-
nictwie zob . szerzej: B . Dauter, M . Niezgódka-Medek, A . Kabat,  Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018; 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd . VI, 
red . T . Woś, Warszawa 2016 .
43 Zwracają na to uwagę A . Mączyński, J . Podkowik, Komentarz do art. 191, 
[w:] dz . cyt ., Warszawa 2016, s . 1240 .
44 W szczególności zob . postanowienie TK z 8 lipca 2008 r ., K 40/06, 
OTK-A 2008, nr 6, poz . 113; wyrok TK z 13 lipca 2011 r ., K 10/09, OTK-A 2011, 
nr 6, poz . 56; wyrok TK z 31 stycznia 2013 r ., K 14/11, OTK-A 2013, nr 1, poz . 7 .
45 Postanowienie TK z 13 listopada 2002 r .,  TW 57/02, OTK-B 2003,  
nr 1, poz . 6 .
46 A . Mączyński, J . Podkowik, Komentarz do art. 191…, s . 1240 .
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Konstytucyjnego ze skargami konstytucyjnymi, o których mowa 
w art . 79 Konstytucji RP)47 . Dał temu wyraz Trybunał Konsty-
tucyjny w wielu orzeczeniach . Przykładowo TK (postanowienie 
z dnia 6 lutego 2001 r . Ts 148/0048) – po wstępnym rozpoznaniu na 
posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Lubuskiego Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im . dr . Lecha Wierusza Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w sprawie zgodności 
art . 2 Ustawy z dnia 22 grudnia 1999 r . o zmianie ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej (Dz . U . z 2000 r . Nr 3, poz . 28) z art . 2, art . 
22, art . 32 ust . 1, art . 64 i art . 88 Konstytucji RP – odmówił nadania 
dalszego biegu skardze konstytucyjnej . W uzasadnieniu zaś podkre-
ślił, że „samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej znaj-
dują się w innej sytuacji prawnej niż zakłady niepubliczne . Dotyczy 
to przede wszystkim sposobu ich zakładania, likwidacji oraz celów 
działania” . W ocenie TK w skardze konstytucyjnej 

nie wykazano, dlaczego, pomimo wskazanych odrębności, oba ro-
dzaje zakładów miałyby być traktowane przez ustawodawcę w ten 
sam sposób. Brak jest tym samym uzasadnienia zarzutu narusze-
nia konstytucyjnej zasady równości. Na koniec warto podkreślić, 
że ze wskazanego wyżej charakteru samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej wynika, iż konstytucyjnie wyznaczo-
ny zakres swobody działania ustawodawcy jest w stosunku do nich 
większy niż w przypadku zakładów niepublicznych.

W innym z orzeczeń (postanowienie z dnia 11 grudnia 2002 r . 
Ts 116/02)49 Trybunał, odmawiając nadania dalszego biegu skar-
dze konstytucyjnej, zwrócił uwagę, że gmina nie może w trybie  
skargi konstytucyjnej dochodzić ochrony praw członków gminy do 
pomocy społecznej, bowiem podstawową cechą tego środka

jest bezpośredni charakter, co wynika wprost z brzmienia art. 79 
ust. 1 Konstytucji. Oznacza to, iż skargę może złożyć osoba, której 
prawa zostały naruszone, nie można natomiast poprzez złożenie 
skargi konstytucyjnej dochodzić ochrony praw osób trzecich. 

47 M . Florczak-Wątor, Komentarz do art. 79, [w:] Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz, wyd . II, red . P . Tuleja, Warszawa 2019, s . 261 .
48 OTK 2001, nr 3, poz . 72 .
49 OTK-B 2003, nr 2, poz . 104 .
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Dopuszczenie takiej możliwości nadawałoby skardze konstytucyjnej 
charakter powszechny, co byłoby sprzeczne z jej istotą.

Podobnie postanowieniem z dnia  26 października 2001 r .50 
Trybunał odmówił nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej 
gminy Świebodzin . W uzasadnieniu zaakcentował, że Konstytu-
cja RP gwarantuje j .s .t . własność i prawa majątkowe, jak też poddaje 
pod ochronę sądową ich samodzielność . Natomiast usytuowanie j .s .t 

jako podmiotów prawa publicznego jest takie, że nie wynika z nie-
go prawo do ochrony w drodze skargi konstytucyjnej, w obsza-
rze wypełniania zadań publicznych unormowanych w ustawie. 
Stanowisko powyższe znajduje odzwierciedlenie w dotychczaso-
wym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. postanowie-
nie z 6 lutego 2001 r. oraz z 3 kwietnia 2000 r., sygn. Ts 148/00, 
OTK ZU Nr 3/2001, poz. 72 i 73).

Warto uwypuklić także stanowisko Trybunału Konstytucyjnego 
zawarte w postanowieniu z 22 maja 2007 r .51: 

Działalność samorządu, a precyzyjnie rzecz ujmując – organów 
jednostek samorządu terytorialnego w sferze dominium, oparta 
jest o własność w rozumieniu art. 165 ust. 1 Konstytucji. Wyko-
nywanie zadań z zakresu gospodarowania własnością poddane jest 
nadzorowi legalnemu (art. 171 ust. 1 i 2 Konstytucji), a w pew-
nych granicach także nadzorowi z punktu widzenia gospodarności 
(art. 203 ust. 3 Konstytucji) oraz szeregowi rygorom ustawowym, 
które kompleksowo chronią lokalny (regionalny) interes publiczny 
przed nadużyciami. Tworzą je m.in.: ograniczenia w zakresie moż-
liwości zaciągania zobowiązań ponad pewną granicę, obowiązek 
prowadzenia zamówień publicznych, wyłączenie jednostek samo-
rządu terytorialnego spod działania prawa upadłościowego. 

W ocenie TK: 

Taka konstrukcja wykonywania własności sprawia, że wprawdzie 
nie co do istoty, ale co do warunków, własność komunalna za-
sadniczo różni się od własności niepublicznej. Musi to rzutować 
w konsekwencji na zakres konstytucyjnej ochrony działalności 
samorządu w porównaniu z osobami fizycznymi i osobami praw-
nymi prawa prywatnego.

50 Sygn . akt Ts 72/01, OTK 2001, nr 8, poz . 298 .
51 Sygn . akt SK 70/05, OTK ZU, nr 6, seria A, poz . 60 .
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wnioski

W świetle poczynionych ustaleń należy stwierdzić, że samodzielność 
samorządu terytorialnego stanowi szczególną wartość konstytu-
cyjną . Dał temu wyraz Trybunał Konstytucyjny w wielu powoływa-
nych orzeczeniach . Podobnie uczynił Naczelny Sąd Administracyjny . 

Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego prowadzi do 
wniosku, że samodzielność j .s .t . – choć podlega ochronie – to jednak 
nie jest wartością absolutną i dopuszczalne są odstępstwa . Powinny 
one jednak znajdować oparcie w unormowaniach konstytucyjnych . 
Niedopuszczalna jest arbitralna ingerencja ustawodawcy . Każda 
modyfikacja ustroju samorządu terytorialnego powinna stano-
wić przedmiot debaty środowisk samorządowych, w szczególności 
w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial-
nego . Powinna także rzetelnie zostać przygotowana ocena skut-
ków regulacji w sytuacji wpływu proponowanych rozwiązań na 
stan finansów j .s .t .

Jednostkom samorządu terytorialnego w celu ochrony praw 
przysługuje szereg uprawnień, w tym w szczególności prawo 
wytoczenia powództwa do sądu powszechnego oraz uruchomie-
nia kontroli sądowoadministracyjnej . Ponadto istotnym środkiem 
ochrony samodzielności j .s .t . jest przysługujące organom stanowią-
cym j .s .t . prawo wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konsty-
tucyjnego w sprawach konstytucyjności aktów normatywnych 
dotyczących spraw objętych ich zakresem działania .



MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA

Zasada prawidłowej legislacji w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego pod rządami 
Konstytucji z 1997 r.

wstęp

Przystępując do omówienia zasady prawidłowej legislacji w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego (TK) pod rządami Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r . zwanej dalej „Konstytucją”, 
trzeba odnieść się do charakterystyki art . 2 Konstytucji wyrażają-
cego zasadę demokratycznego państwa prawnego, na którą skła-
dają się zasada prawidłowej legislacji oraz katalog dyrektyw dla tej 
zasady wyprowadzonych na podstawie orzecznictwa TK . Ukształ-
towany w orzecznictwie konstytucyjnym oraz doktrynie prawa 
art . 2 Konstytucji traktujący o zasadzie demokratycznego państwa 
prawnego, na którą składa się zasada prawidłowej legislacji, wyzna-
cza kierunek prawidłowego tworzenia przepisów prawa . W orze-
czeniu1 TK stwierdził, że z wyrażonej w art . 2 Konstytucji zasady 
demokratycznego państwa prawnego wynika nakaz przestrzegania 
przez projektodawcę dyrektyw (zasad) zasady prawidłowej legislacji 
(nazywając ją zasadą poprawnej legislacji) . Odniesienie do genezy 

1 Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu sprawy o sygn . K 53/02 odniósł 
się do nakazu przestrzegania przez ustawodawcę zasad poprawnej legisla-
cji: zob . wyrok TK z dnia 29 października 2003 r ., K53/02, OTK-A 2003, 
nr 8, poz . 83 . 
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artykułu 2 Konstytucji, który stanowi, że „Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej”, wymaga przypomnienia, iż już 
w 1989 r ., w wyniku rewizji Konstytucji Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej2 (PRL), zasada demokratycznego państwa prawnego 
została wprowadzona do prawa konstytucyjnego . Przepis dotyczący 
zasady demokratycznego państwa prawnego umieszczono wówczas 
w art . 1 Konstytucji PRL (zastąpił przepis stanowiący dwa ustępy, 
które określały zasadę socjalistyczną: „Polska Rzeczpospolita 
Ludowa jest państwem demokracji ludowej . W Polsce Rzeczypospo-
litej Ludowej władza należy do ludu pracującego miast i wsi”) . Wpro-
wadzenie do Konstytucji PRL zasady demokratycznego państwa 
prawnego3 było początkiem w myśleniu o państwie, prawie i spra-
wiedliwości społecznej . Niewątpliwie była to nowa koncepcja ustro-
jowa, wymagająca kształtowania polskiego orzecznictwa i doktryny 
prawniczej . Uchwalona 2 kwietnia 1997 r . nowa Konstytucja, nie 
zmieniając treści przepisu dotyczącego zasady demokratycznego 
państwa prawnego, przesunęła jego systematykę z art . 1 poprzedniej 
Konstytucji do art . 2 . Powtórzenie treści przepisu było wyrazem 
intencji ustawodawcy konstytucyjnego do przejęcia dotychcza-
sowego kształtu i rozumienia zasady demokratycznego państwa 
prawnego, tak jak się ona uformowała w praktyce konstytucyjnej4 . 
Było to przyzwolenie na kontynuowanie dorobku orzeczniczego 
po 1989 r . W orzecznictwie5 TK stwierdził, odnosząc się do zasady 
demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej obecnie w art . 2 
Konstytucji, iż znalazła ona bogate rozwinięcie w orzecznictwie 
TK lat 1990–1997 . Wskazał, że zasadę demokratycznego państwa 
prawnego należy rozumieć jako zbiorcze wyrażenie szeregu reguł 
i zasad, które nie zostały ujęte w tekście Konstytucji, ale w sposób 

2 Dz . U . z 1989 r . Nr 75, poz . 444 .
3 Szerzej np . P . Tuleja, Zastane pojęcie państwa prawnego, [w:] Zasada 
demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, red . S . Wronkowska, 
Warszawa 2006, s . 51; M . Safjan, L . Bosek, Komentarz do art. 2 Konstytucji RP, 
[w:] Konstytucja RP, t . 1, Komentarz Art. 1–86, red . tychże, Warszawa 2016; 
M . Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2021, s . 98; 
M . Zubik, dz . cyt ., s . 46 i nast .
4 Np . orzeczenie TK K 26/97 .
5 Np . orzeczenie TK K 36/98 .
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immanentny wynikają z aksjologii oraz z istoty demokratycznego 
państwa prawnego . Podkreślenia wymaga sytuacja, że wiele zasad, 
wywiedzionych przed 1997 r . przez TK z zasady demokratycznego 
państwa prawnego, znalazło zastosowanie w nowej Konstytucji . 
Jednak nie wszystkie zasady składające się na zasadę demokratycz-
nego państwa prawnego zostały odrębnie wyrażone w przepisach 
nowej Konstytucji . Zatem wszędzie, gdzie brakuje szczegółowej 
normy konstytucyjnej albo zachodzi konieczność zharmonizowania 
poszczególnych norm, punktem odniesienia przy kontroli konsty-
tucyjności może być zasada demokratycznego państwa prawnego6 . 
Normy składające się na zasadę demokratycznego państwa praw-
nego, niewyrażone w przepisach Konstytucji, miały i mają różny 
charakter . Jedną z nich jest zasada prawidłowej legislacji . Zauważe-
nia wymaga fakt, że zasada prawidłowej legislacji (nazywana przez 
TK w orzeczeniu „zasadą poprawnej legislacji”) po raz pierwszy 
pojawiła się w wyroku TK z 1989 r .7

Pojęcie „zasada prawidłowej legislacji” – próba zdefiniowania

Zasada prawidłowej legislacji to pojęcie, które ma niejednolity 
charakter . Stąd też w dyrektywie prawniczej nieustannie podejmuje 
się próbę określenia owego pojęcia przez wskazanie jego zakresu 
oraz katalogu dyrektyw w niej zawartych . 

Dokonując analiz publikacji naukowych8 na temat zasady 
prawidłowej legislacji oraz orzecznictwa TK, można zauważyć 
brak jednoznaczności w stosowaniu tego pojęcia . Doktryna praw-
nicza oraz TK posługują się wieloma twierdzeniami tożsamymi 

6 Np . orzeczenie P 4/98 .
7 Np . orzeczenie U 19/89 .
8 Zob . S . Wronkowska, Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konsty-
tucyjnego, Warszawa 2006; K . Działocha T . Zalasiński, Zasady prawidłowej 
legislacji jako podstawa kontroli konstytucyjności prawa, „Przegląd Legisla-
cyjny” 2006 (55), nr 3; T . Zalasiński, Zasady prawidłowej legislacji w poglądach 
Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008 .



116 małgoRzaTa wRóblEwSka

z zagadnieniem „zasada prawidłowej legislacji” . Już sama nazwa 
„zasada prawidłowej legislacji” rodzi dyskusje, a nawet jest przed-
miotem analiz naukowych . Przykładowo, Sławomira Wronkowska, 
analizując proces tworzenia prawa i zwracając uwagę na nieład 
terminologiczny9, określa ją jako „zasadę przyzwoitej legislacji” . 
Z kolei Kazimierz Działocha i Tomasz Zalasiński sięgają po „zasadę 
prawidłowej legislacji”10, przy czym T . Zalasiński wskazuje, „że 
najwłaściwszym terminem dla jej określenia jest «zasada prawi-
dłowej legislacji»”11 . W orzecznictwie TK można zauważyć brak 
konsekwencji w stosowaniu nazewnictwa dla prawidłowej legisla-
cji . Można zauważyć różnorodność w stosowaniu nazewnictwa 
zarówno dla zasady prawidłowej legislacji, jak i samej zasady przy 
omawianiu stanowisk TK zawartych w orzeczeniach . Przykładowo, 
w orzeczeniach TK można spotkać pojęcia: „zasada poprawnej legi-
slacji”12, „zasada prawidłowej legislacji”13, „zasada rzetelnej legi-
slacji”14, a także „zasada przyzwoitej legislacji”15 . Podobnie sama 
zasada nazywana jest odmiennie, np . określa się ją jako regułę 
albo dyrektywę . Odmienne stosowanie nazewnictwa dla terminu 
„zasada prawidłowej legislacji” nie jest w mojej ocenie kluczowym 
problemem w omawianiu tego pojęcia . Dlatego też, nie wdając się 
w polemikę na temat określenia właściwej nazwy dla owej zasady 
oraz jednocześnie mając na uwadze orzecznictwo TK, które nie 
dostrzega problemu we właściwym wyborze nazwy dla tej zasady, 
w całej opinii będę posługiwać się pojęciem „zasada prawidłowej 
legislacji” . Dokonany przeze mnie wybór nazwy „zasada prawidło-
wej legislacji” ma jedynie charakter porządkowy .

Istotnym problemem dla doktryny prawniczej16 jest natomiast 
określenie dyrektyw (zasad) zasady prawidłowej legislacji . Trud-
ność ta dotyczy braku jednoznacznego określenia katalogu dyrek-
tyw (zasad), które składałyby się na zasadę prawidłowej legislacji . 

9 S . Wronkowska, dz . cyt ., s . 671 i nast .
10 K . Działocha, T . Zalasiński, dz . cyt .; T . Zalasiński, dz . cyt .
11 Szerzej na temat terminu T . Zalasiński, tamże .
12 Np . orzeczenia TK K 9/93, K 19/99 .
13 Np . orzeczenie TK K 3/09 .
14 Np . orzeczenie TK K 30/06 .
15 Np . orzeczenie TK K 27/08 .
16 K . Działocha, T . Zalasiński, dz . cyt ., passim, s . 3 i nast .
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Powodu można doszukiwać się w ciągłej ewolucji zasady prawidło-
wej legislacji . Przypomnienia wymaga, że pierwszej głębszej analizy 
pojęcia „zasada prawidłowej legislacji” (nazwanej poprawną legisla-
cją) dokonała S . Wronkowska17 . Wprowadziła ona podział zasady 
prawidłowej legislacji na rozumiany szeroko bądź wąsko . Wskazu-
jąc, że szeroko rozumiana zasada prawidłowej legislacji obejmuje 
wszelkie wskazania, jak prawidłowo dokonywać rozstrzygnięć 
legislacyjnych . Przykładowo, wskazaniami są zarówno propozycje 
(postulaty) dotyczące poprawnego tworzenia prawa, jak i krytyka 
jego tworzenia, skierowana przede wszystkim do rządu18 . W tym 
miejscu pragnę zaznaczyć, iż środowiska legislacyjne wielokrot-
nie wysuwały postulaty dotyczące poprawnego tworzenia prawa, 
o czym pisano w wielu publikacjach naukowych19 . Również należy 
wskazać, że rząd, a konkretnie poszczególne ministerstwa oraz 
Rządowe Centrum Legislacji20, od wielu lat próbują poprawić proce-
durę tworzenia prawa . Z kolei zasada prawidłowej legislacji rozu-
miana wąsko obejmuje orzecznictwo TK w zakresie konstytucyjnych 
zasad prawa, które TK w swoich orzeczeniach nazwał dyrektywami 
zasady prawidłowej legislacji . Tym samym właściwe jest założenie, 
że TK, posługując się pojęciem „zasada prawidłowej legislacji”  – 
w znaczeniu szerokim – określa nim wszelkie propozycje, jak prawi-
dłowo dokonywać rozstrzygnięć legislacyjnych kierowanych do 

17 S . Wronkowska, dz . cyt ., passim .
18 Na potrzeby niniejszej pracy traktuję pojęcia „Rada Ministrów” i „ rząd” 
jako równoważne, za każdym razem rozumiejąc przez to organ o składzie 
określonym w art . 147 Konstytucji RP .
19 Np . „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1; raporty z realizacji projek-
tów: Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa Fundacji im . Stefana 
Batorego, Obserwatorium demokracji w Polsce, Instytut Spraw Publicz-
nych Demokracja w Polsce 2007–2009, System stanowienia prawa w Polsce – 
Zielona Księga, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2013, oraz raport K . H . Goetz i R . Zubka, Stanowienie prawa…, Reforma 
procesu stanowienia prawa, red . E . Balcerowicz, Warszawa Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych 2004, i publikacja W . Staśkiewicza, Stanowie-
nie prawa  – opracowanie pochodzi z publikacji Instytutu Spraw Publicz-
nych, Co warto, co należy zmienić. Poprawa jakości demokracji w Polsce, 
red . L . Kolarska-Bobińska .
20 Zob . 

 [dostęp: 17 .08 .2022] .
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podmiotów tworzących prawo – oraz wąskim – kiedy TK nazywa 
nim naruszenie powodujące, że akt normatywny jest obarczony 
wadą istotną i w konsekwencji jest niekonstytucyjny21 . Ze względu 
na przedmiot opinii poczynione ustalenia w zakresie zasady prawi-
dłowej legislacji rozumianej szeroko wymagają odrębnej analizy, 
dlatego też przedmiotem opinii będzie zasada prawidłowej legislacji 
w rozumieniu wąskim .

katalog dyrektyw (zasad) zasady prawidłowej legislacji

Katalog dyrektyw zasady prawidłowej legislacji tworzony przez 
doktrynę prawniczą ma niewątpliwie istotny wpływ na ukie-
runkowywanie w prawidłowym tworzeniu aktu normatywnego, 
to jednak TK ma zasadniczy wpływ na tworzenie aktów norma-
tywnych, kształtując zasadę prawidłowej legislacji w swoich orze-
czeniach . Mając na względzie kształtowanie przez TK zasady 
prawidłowej legislacji, za kluczowe dla procesu tworzenia prawa 
uznać należy określenie zasady prawidłowej legislacji w rozumie-
niu wąskim . Stanowiska TK wyrażane w orzeczeniach niewątpliwie 
wpływają na proces tworzenia prawa, przykładowo przez kształto-
wanie zasady prawidłowej legislacji . TK – wychwytując błędy legi-
slacyjne – wskazuje jednocześnie naruszenia zasady prawidłowej 
legislacji, określając dla niej dyrektywy (zasady) . Należy zauwa-
żyć, że z utrwalonego orzecznictwa22 TK wynika nakaz przestrze-
gania przez ustawodawcę zasady prawidłowej legislacji (zwanej 
przez TK poprawną legislacją) . Przestrzeganie zasady prawidłowej 
legislacji wiąże się z przestrzeganiem wynikających z tej zasady 
wielu dyrektyw (zasad) . Z uwagi na bogaty dorobek orzeczniczy 
TK, w zakresie zasady prawidłowej legislacji, zaprezentuję jedynie 
przykładowo wypowiedzi zawarte w uzasadnieniach, w których 
TK odnosił się do przedmiotowego zagadnienia . Aby tekst był 

21 S . Wronkowska, dz . cyt ., passim .
22 Np . orzeczenie TK K/2013 .
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czytelny, w pierwszej kolejności należy określić katalog dyrektyw 
(zasad) składających się na „zasadę prawidłowej legislacji” wraz 
z kryteriami, jakimi powinno się kierować przy realizacji poszcze-
gólnych dyrektyw (zasad) . Ponadto trzeba wskazać możliwości 
odstępstw od ich stosowania, tak aby nie spotkać się z zarzutem 
naruszenia Konstytucji RP . 

Należy zauważyć fakt, iż katalog dyrektyw (zasad), ściśle ze sobą 
powiązanych, ciągle ewoluuje . Określa się go zarówno w doktrynie 
prawniczej, jak i orzecznictwie TK . Zdaniem doktryny prawniczej23 
dokonywane podziały zasady prawidłowej legislacji należy trak-
tować bardziej jako narzędzie opisu wyjaśnienia niż jako zbudo-
wanie typologii zasad prawidłowej legislacji . Doktryna prawnicza 
określa w różny sposób katalog dyrektyw (zasad), składający się 
na zasadę prawidłowej legislacji . Przykładowo S . Wronkowska, 
analizując orzeczenia TK, określiła katalog zasad24 tworzących 
prawidłową legislację (nazywa je „regułami przyzwoitej legi-
slacji”), dzieląc go na trzy grupy . Pierwsza grupa reguł dotyczy 
sposobu dokonywania zmian w systemie prawa, które skutkują 
zmianami w sytuacji prawnej określonych podmiotów (reguła 
odpowiedniego vacatio legis, reguła poszanowania praw nabytych 
oraz reguła zabezpieczenia interesów w toku, kształtujące sytu-
ację intertemporalną, reguła lex retro on agit) . Druga grupa reguł 
dotyczy kształtu rozstrzygnięć legislacyjnych  – ważne, aby nie 
były pozorne . Znajduje ona uzasadnienie aksjologiczne w zaufa-
niu, w stosunkach między podmiotami prawa a prawodawcą . 
Ostatnia grupa reguł to reguła określoności przepisów prawa . 
T . Zalasiński25, który również dokonał analizy zasady prawidłowej 
legislacji, wywiódł na podstawie orzecznictwa TK oraz na 
podstawie doktrynalnych analiz tego orzecznictwa zasady mogące 
stanowić podstawę kontroli konstytucyjności prawa . Wymienił 
cztery „główne” (zasada niedziałania prawa wstecz, zasada 
ochrony praw nabytych, zasada odpowiedniego vacatio legis  

23 J . Zaleśny, Zasady prawidłowej legislacji, „Studia Politologiczne” 2009, 
nr 13, s . 15, 

 [dostęp: 23 .08 .2022] .
24 Szerzej: S . Wronkowska, dz . cyt ., passim, s . 675 i nast .
25 T . Zalasiński, dz . cyt ., s . 50 i nast .
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oraz zasada określoności przepisów prawa) i wiele „szczegółowych” 
elementów (zasada pacta sunt servanda, zasada poszanowania inte-
resów w toku, zasada nakazująca stosowanie przepisów przejścio-
wych, zasada zakazująca zmianę prawa podatkowego w trakcie roku 
podatkowego) . Z kolei J . Zaleśny26, analizując zasadę prawidłowej 
legislacji, określił katalog dyrektyw (zasad) w sposób enumera-
tywny, czyli bez podziału na grupy . Wskazał: zasadę określoności 
przepisów prawa, zasadę zaufania jednostki do państwa i stanowio-
nego przezeń prawa, zasadę ochrony praw nabytych, zasadę pacta 
sunt servanda, zasadę lex retro on agit, zasadę odpowiedniego vaca-
tio legis, zasadę ochrony interesów w toku oraz zasadę dotyczącą 
zakazu wprowadzenia zmian w prawie podatkowym w trakcie 
trwania roku podatkowego . Odnosząc się do wypowiedzi27 TK doty-
czących zagadnień związanych z procesem legislacyjnym, należy 
podkreślić, iż w skład tej zasady wchodzą: zasada ochrony zaufania 
do państwa i stanowionego przez nie prawa28 i wynikający z niej 
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa prawnego29 (zasada bezpie-
czeństwa prawnego i pewności prawa), zasady ochrony praw naby-
tych i interesów w toku, zakaz wstecznego działania prawa, nakaz 
przestrzegania reguł przyzwoitej legislacji, w tym przestrzeganie 
zasady dostatecznej określoności przepisów prawa oraz ustana-
wiania odpowiedniej vacatio legis30 . Mając na względzie dokonany 
przez doktrynę prawniczą oraz TK podział zasady prawidłowej legi-
slacji oraz własne spostrzeżenia na gruncie orzecznictwa TK, kieru-
jąc się w szczególności konstytucyjnością dyrektyw (zasad) oraz ich 
niezależnością od pozostałych zasad wyrażonych w Konstytucji, 
w katalogu dyrektyw umieściłam te z nich, które nie budzą żadnych 
wątpliwości konstytucyjnych co do ich przynależności do zasady 
prawidłowej legislacji . Do głównych dyrektyw (zasad) zasady prawi-
dłowej legislacji należy – zasada ochrony zaufania do państwa i stano-
wionego przez nie prawa, opierająca się na zasadzie bezpieczeństwa 

26 J . Zaleśny, dz. cyt., passim .
27 Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego . 
Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa, Warszawa 2015,  

 [dostęp: 23 .08 .2022] .
28 Np . orzeczenie TK SK 45/04 .
29 Np . orzeczenie TK K 47/05 .
30 Np . orzeczenie TK SK 30/04 .
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prawnego . Z kolei zasady te opierają się na: zasadzie ustanowienia 
odpowiedniego vacatio legis, zasadzie stosowania przepisów przej-
ściowych, zasadzie ochrony interesów w toku31, zasadzie ochrony 
praw nabytych, zasadzie niedziałania prawa wstecz (lex retro non 
agit), zasadzie określoności przepisów prawa oraz zasadzie zakazu 
zmiany prawa podatkowego w ciągu roku podatkowego32 . W kata-
logu tym nie wskazałam zasady przestrzegania techniki legislacyjnej 
oraz zasady proporcjonalności. W przypadku zasady przestrzega-
nia techniki legislacyjnej powodem nieprzywołania tej zasady jest 
brak stwierdzania przez TK jej niekonstytucyjności, natomiast 
w przypadku zasady proporcjonalności – brak w doktrynie praw-
niczej jednoznaczności dotyczącej przynależności tej zasady do 
katalogu zasad prawidłowej legislacji . Dokonując analizy orzecznic-
twa33 TK w zakresie zasady prawidłowej legislacji, zauważyć należy, 
że przepisy prawa, które są oceniane pod względem zgodności 
z zasadą przestrzegania zasady techniki prawodawczej jako zasady 
przestrzegania techniki legislacyjnej, zawartej w rozporządze-
niu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r . w sprawie 
Zasad techniki prawodawczej34 powinny odpowiadać powszech-
nie uznawanym regułom postępowania legislacyjnego oraz być 
odpowiednio skonstruowane i zawierać zrozumiałe treści, a także 
być umieszczone w odpowiednich miejscach aktu normatywnego . 
Jednocześnie TK zaznacza, że ewentualne sprzeniewierzenie się 
zasadom techniki prawodawczej nie jest na tyle istotne, aby powo-
dowało konieczność stwierdzenia niekonstytucyjności . Konsekwen-
cją oceniania zasady przestrzegania techniki legislacyjnej przez 
brak stwierdzania jej niekonstytucyjności (TK wskazuje wadliwość 
zasady przestrzegania techniki legislacyjnej) jest niejednoznacz-
ność doktryny prawniczej35 w kwestii uznania przestrzegania tech-
niki legislacyjnej jako kryterium konstytucyjności . Wskazuje ona, 
że „pojęcie zasad poprawnej legislacji jest pokrewne pojęciu zasad 

31 Np . orzeczenia TK: SK 37/01 K 45/01, SK 8/02, K 48/04, U 5/06, P 6/07 .
32 Np . orzeczenie TK K 47/01 .
33 Np . orzeczenie TK Kp 5/08 . 
34 Dz . U . z 2016 r ., poz . 283 .
35 B . Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2012, s . 39 i 40 .
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techniki prawodawczej (…), ale nie jest z nim tożsame”36 . Z kolei 
odnosząc się do zasady proporcjonalności, wskazania wymaga fakt, 
iż brak w doktrynie prawniczej jednoznaczności dotyczącej przyna-
leżności tej zasady do katalogu zasad prawidłowej legislacji wynika 
z tego, iż zasada proporcjonalności wyrażona jest w art . 31 ust . 3 
Konstytucji . Brak jednoznaczności w zakwalifikowaniu zasady 
proporcjonalności do katalogu dyrektyw zasady prawidłowej legi-
slacji wskazywała doktryna prawnicza37 . Przykładowo, T . Zalasiń-
ski38 stwierdził, że zasada proporcjonalności nie stanowi podstawy 
konstytucyjnej dla zasady określoności oraz zasady prawidłowej 
legislacji . Z kolei M . Zubik39, przedstawiając zasadę proporcjonal-
ności, ukazuje ją odmiennie . Raz jako zasadę wyrażoną w art . 31 
ust . 3 Konstytucji i raz jako zasadę wyrażoną w art . 2 Konstytucji . 
„Na gruncie art . 2 Konstytucji przybiera postać zakazu nadmiernej 
ingerencji oraz zakazu arbitralnego traktowania” . TK przykładowo 
wskazuje w orzeczeniu40, że (…) art . 31 ust . 3 Konstytucji wyzna-
cza granice ingerencji władzy publicznej w sferę praw człowieka, nie 
udziela natomiast sam przez się ogólnego upoważnienia do ogra-
niczania praw konstytucyjnych . Znajduje zastosowanie wtedy, gdy 
Konstytucja wyznacza zakres ochrony danego prawa, a jednocze-
śnie – w sposób wyraźny lub dorozumiany – dopuszcza ingerencję 
władz publicznych w sferę danego prawa chronionego konstytucyj-
nie . Dokonując analizy orzeczeń TK, trzeba zwrócić uwagę na fakt, 
że dyrektywy (zasad) wymienione w katalogu zasady prawidłowej 
legislacji stanowią wymóg w stanowieniu prawidłowej legislacji . 
Większość z tych zasad jednak nie ma charakteru bezwzględnego 
(zasada zachowania odpowiedniego vacatio legis, zasada stosowania 
przepisów przejściowych, zasada ochrony interesów w toku, zasada 
zakazu zmiany prawa podatkowego w ciągu roku podatkowego 
oraz zasada niedziałania prawa wstecz) . Naruszenie owych zasad 
możliwe jest pod pewnymi warunkami, które TK określa w swoich 

36 W . Sokolewicz, M . Zubik, Komentarz do art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t . 1, Komentarz art. 1–29, 
red . L . Garlicki, M . Zubik, Warszawa 2016 .
37 T . Zalasiński, dz . cyt ., s . 54; M . Zubik, dz . cyt ., Warszawa 2021, s . 55 .
38 T . Zalasiński, tamże, s . 54 .
39 M . Zubik, dz . cyt ., s . 55 .
40 Np . orzeczenie TK P 20/09 .
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orzeczeniach . W celu wskazania możliwości naruszenia dyrektyw 
(zasad) wyrażonych w zasadzie prawidłowej legislacji, wymagają 
one skrótowego omówienia . Z uwagi na bogaty dorobek orzeczniczy 
TK w zakresie zasady prawidłowej legislacji, omawiając poszcze-
gólne dyrektywy (zasady) tej zasady, przytoczyłam niektóre wypo-
wiedzi TK zawarte w uzasadnieniach orzeczeń .

Charakterystyka dyrektyw (zasad) prawidłowej legislacji

Najczęściej przywoływaną i zajmującą nadrzędne miejsce wśród 
zasad konstytucyjnych w orzecznictwie TK jest zasada ochrony 
zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa . Jako główna 
zasada jest uznana za oczywistą cechę demokratycznego państwa 
prawnego, z której TK wyprowadza dalsze szczegółowe zasady . 
Zasada ta nakazuje prawodawcy należyte zabezpieczenie „interesów 
w toku”, a zwłaszcza należytą realizację uprawnień nabytych na 
podstawie poprzednich przepisów . Poza tym wyraża ona obowiązek 
ustanawiania (odpowiedniego) vacatio legis oraz należytego formu-
łowania przepisów przejściowych41 . Zasada ochrony zaufania do 
państwa i stanowionego przez nie prawa, nazywana również zasadą 
lojalności państwa względem obywateli, powiązana jest z zasadą 
bezpieczeństwa prawnego jednostki . Przykładowo: orzecznictwo42 
TK wskazuje, że zasada zaufania obywatela do państwa i stanowio-
nego przez nie prawa opiera się na pewności prawa, a więc takim 
zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce 
bezpieczeństwo prawne, umożliwiając jej decydowanie o swoim 
postępowaniu na podstawie pełnej znajomości przesłanek działania 
organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej dzia-
łania mogą za sobą pociągnąć . Jednostka powinna mieć możliwość 
określenia zarówno konsekwencji poszczególnych zachowań, jak 
i zdarzeń na gruncie obowiązującego w danym momencie stanu 

41 Np . orzeczenia TK: K 27/98, P 13/01 .
42 Np . orzeczenie TK: K 13/01 .
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prawnego, a także oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich 
w sposób arbitralny . Bezpieczeństwo prawne jednostki związane 
z pewnością prawa umożliwia więc przewidywalność działań orga-
nów państwa oraz prognozowanie działań własnych . Wartości te, 
przy zmianie prawa, prawodawca narusza wtedy, gdy jego rozstrzy-
gnięcie jest dla jednostki zaskoczeniem . Takie rozumienie zasady 
zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz 
bezpieczeństwa prawnego jednostki stało się trwałą linią orzecznic-
twa TK . Odnosząc się do wspomnianej zasady ochrony interesów 
w toku, przykładowo, TK wskazuje43, że ochrona interesów w toku 
i wynikające z niej oczekiwania prawne mają z założenia charakter 
tymczasowy i przejściowy, ograniczony ramami czasowymi wyzna-
czonymi przez prawodawcę . W tym względzie TK wskazał prze-
słanki, dla których miało być możliwe prowadzenie niektórych 
działań według z góry ustalonych reguł . Dotyczy to sytuacji, kiedy 
przepisy prawa powinny wyznaczać pewien horyzont czasowy 
dla realizowania określonych przedsięwzięć (czynności, działań), 
a przedsięwzięcia te powinny mieć charakter rozłożony w czasie 
i nie powinny być przeprowadzane w wyniku jednorazowego 
zdarzenia gospodarczego . Ponadto jednostka powinna faktycz-
nie rozpocząć realizację określonego przedsięwzięcia w okresie 
obowiązywania danych przepisów . Tak pojmowana zasada ochrony 
interesów w toku, zdaniem44 TK, gwarantuje, że dotychczasowe 
przepisy prawa będą obowiązywać w ustalonym horyzoncie czaso-
wym, jeśli podmiot prawa podjął pewne czynności czy działania 
(nie mogą być zmieniane reguły gry) . Nie oznacza to jednak, iż 
zasadę poszanowania interesów w toku należy utożsamiać z gwaran-
cją niezmienności przepisów prawnych w odniesieniu do danej 
działalności, gdyż jak wielokrotnie wskazywał45 TK, zmienność 
prawa jest elementem, z którym jego adresaci muszą się liczyć . 
Zasada ochrony praw nabytych chroni46 wyłącznie oczekiwania 
dostatecznie usprawiedliwione w orzecznictwie47 TK . Określona jest 

43 Np . orzeczenia TK: P 6/07, K 45/01 .
44 Np . orzeczenie TK: K 27/98 .
45 Np . orzeczenia TK: K 27/98, K 13/01 .
46 Np . orzeczenie TK: K 5/99 .
47 Np . orzeczenie TK: K 47/01 .
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jako zasada niewykluczająca stanowienia regulacji znoszących lub 
ograniczających prawa podmiotowe . Dotyczy ona zarówno praw 
skonkretyzowanych w określonej decyzji, jak i wynikających wprost 
z ustawy, nadto zaś  – maksymalnie ukształtowanych ekspektatyw, 
czyli takich, które spełniają zasadniczo wszystkie przesłanki usta-
wowe nabycia pod rządami danej ustawy . W sytuacji rozważania 
wyjątków od zasady ochrony praw nabytych oceny wymaga sytuacja, 
na ile oczekiwania jednostki, iż prawa uznane przez państwo 
będą realizowane, jest usprawiedliwione . Zasada niedziałania prawa 
wstecz (lex retro non agit) jest dyrektywą zakazującą stanowienia 
norm prawnych, które nakazywałyby stosowanie nowo ustanowio-
nych norm prawnych do zdarzeń, mających miejsce przed ich 
wejściem w życie . Zgodnie z orzecznictwem48 TK treścią tej zasady 
jest zakaz nadawania prawu mocy wstecznej . Zakaz ten dotyczy 
zwłaszcza przepisów normujących prawa i obowiązki obywateli, 
kiedy prowadzi to do pogorszenia ich sytuacji w stosunku do stanu 
poprzedniego . Trzeba podkreślić, że zasada ta nie ma jednak charak-
teru bezwzględnego i zgodnie z orzecznictwem49 TK można od niej 
odstępować pod pewnymi warunkami  – jeśli zaistniały ważne 
powody, a zainteresowane podmioty miały powody oczekiwać 
uchwalenia takich norm . Poza tym TK wskazał50, że odstępstwo od 
zasady niedziałania prawa wstecz dopuszczalne jest z uwagi na 
potrzebę realizacji wartości konstytucyjnej, ocenionej jako ważniej-
szej od wartości chronionej zakazem retroakcji, a także – jeżeli prze- 
mawia za tym konieczność realizacji innej zasady konstytucyjnej, 
a realizacja tej zasady nie jest możliwa bez wstecznego działania 
prawa . Odnosząc się z kolei do zasady stosowania przepisów przej-
ściowych, przypomnienia wymaga fakt, że nakaz stosowania przepi-
sów przejściowych nie stanowił na początku tworzenia prawa – zasady 
prawa – był natomiast jedynie wyrażony w obowiązujących zasadach 
techniki prawodawczej51 . Dopiero z rozpoczętą działalnością orzecz-
niczą TK zaczęto zwracać uwagę na zasadę stosowania przepisów 

48 Np . orzeczenie TK: K 47/01 .
49 Np . orzeczenie TK: K 47/01 .
50 Np . orzeczenie TK: K 28/01 . 
51 Zob . § 14 i § 31 załącznika do uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad 
techniki prawodawczej z 1961 r . 
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przejściowych i jednocześnie zaczął utrwalać się pogląd, że zasada 
stosowania przepisów służy realizacji zasady zaufania obywatela do 
państwa i stanowionego prawa . Wprowadzenie przepisów przejścio-
wych w akcie normatywnym jest optymalną techniką tworzenia 
prawa . W orzeczeniu52 TK stwierdził, że brak przepisów przejścio-
wych nie przesądza sam przez się o luce w zakresie regulacji inter-
temporalnej . Milczenie ustawodawcy, co do reguły intertemporalnej, 
należy uznać za przejaw jego woli bezpośredniego działania nowego 
prawa, chyba że przeciw jej zastosowaniu przemawiają ważne racje 
systemowe lub aksjologiczne . Reguły intertemporalne nie są niesporne, 
w związku z tym wysoce pożądane jest wyraźne rozstrzyganie sytu-
acji międzyczasowych przez projektodawcę . Nie oznacza to jednak, 
że brak przepisów przejściowych w każdym wypadku można kwali-
fikować jako naruszający art . 2 Konstytucji . Jeżeli zarzut naruszenia 
art . 2 Konstytucji na skutek braku przepisów przejściowych miałby 
pozostać – wykazania wymagałoby to, że brak powoduje naruszenie 
chociażby takich zasad konstytucyjnych, jak zasada bezpieczeństwa 
prawnego czy zasada ochrony praw nabytych, a dodatkowo nie znaj-
duje uzasadnienia w potrzebie ochrony wartości konstytucyjnych . 
Postrzeganie zachowania (odpowiedniego) vacatio legis w orzecz-
nictwie53 TK wskazuje na to, że wymóg zachowania vacatio legis 
należy odnosić nie tylko do ochrony adresata normy prawnej przed 
pogorszeniem jego sytuacji, lecz także do możliwości zapoznania się 
z nowym prawem i możliwości adaptacyjnych . Ocena, czy w konkret-
nym wypadku długość okresu vacatio legis jest odpowiednia, jest 
uzależniona od całokształtu okoliczności, w szczególności od przed-
miotu i treści unormowań przewidzianych w nowych przepisach, 
w tym i od tego, jak dalece różnią się one od unormowań dotychcza-
sowych . Jak wielokrotnie wskazywał TK, samo pojęcie „odpowied-
niość” vacatio legis rozpatrywać należy w związku z możliwością 
pokierowania przez adresatów norm prawnych  – po ogłoszeniu 
nowych przepisów  – swoimi sprawami w sposób uwzględniający 
treść nowej regulacji . TK wskazał, że nakaz odpowiedniej vacatio 
legis nie ma charakteru bezwzględnego . Projektodawca może wręcz 

52 Np . orzeczenie TK: K 30/06 .
53 Np . orzeczenia TK: U 10/01, P 4/98 .
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zrezygnować z vacatio legis, jeżeli przemawia za tym ważny interes 
publiczny . TK wskazywał w orzecznictwie54, że w zakresie posługi-
wania się vacatio legis projektodawcy służy „stosunkowo znaczny” 
margines swobody decyzji . Nie może być to jednak arbitralność 
nieznajdująca dostatecznego wyjaśnienia w motywach legislatora 
i okolicznościach sprawy . Wprawdzie ustawa z dnia 20 lipca 2000 r . 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych55 przewiduje czternastodniowy, jako minimalny, okres 
vacatio legis (art . 4 ust . 1), to jednak projektodawca winien każdora-
zowo oceniać odpowiedniość vacatio legis w zakresie proponowa-
nych regulacji . Z zasadą odpowiedniego vacatio legis ściśle związana 
jest zasada zakazu dokonywania zmian prawa podatkowego w trak-
cie roku podatkowego . Zgodnie z tą zasadą nie jest dopuszczalne 
dokonywanie zmian obciążeń podatkowych w ciągu trwania roku 
podatkowego . Przykładowo w orzeczeniu56 TK wskazał, że zmiany 
takie powinny wchodzić w życie przynajmniej na miesiąc przed 
końcem poprzedniego roku podatkowego . Mimo że TK traktuje 
zakaz ten jako wymaganie o wiążącym charakterze, to jednak nie 
wyrażał nigdy stanowiska o absolutnym charakterze zakazu zmian 
w prawie podatkowym w ciągu roku podatkowego, w szczególności 
tam, gdzie chodzi o cofnięcie ulg lub przywilejów . Jednak zaznaczał, 
że zmiany takie powinny usprawiedliwiać inne wartości konstytu-
cyjne . Taką wartością jest w szczególności stabilność budżetu 
państwa . Ostatnią z dyrektyw, które wymieniłam w katalogu zasad 
prawidłowej legislacji, jest zasada określoności przepisów prawa . 
Jest ona również funkcjonalnie powiązana z zasadami pewności 
prawa i bezpieczeństwa prawnego . Odnosi się ona do wszelkich regu-
lacji (pośrednio czy bezpośrednio) kształtujących pozycję prawną 
obywatela57 . W orzeczeniu58 TK stwierdził, że zasada ta funkcjonuje 
w rozumieniu szerokim, oznaczającym zarówno precyzyjność prze-
pisu, jak i jasność prawa, które ma być zrozumiałe i komunikatywne 

54 Np . orzeczenie TK U 2/03 .
55 Dz . U . z 2019 r ., poz . 1461 .
56 Np . orzeczenie TK K 13/01 .
57 Np . orzeczenia TK: K 11/99, K 7/99, K 24/00, K 33/00, K 6/02, K 41/02, 
P 13/02, K 53/02 .
58 Np . orzeczenie TK: K 08/08 .
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dla jak największej liczby podmiotów . Wymóg zachowania określo-
ności regulacji prawnej ma charakter dyrektywy ogólnosystemowej 
nakładającej na projektodawcę obowiązek jej optymalizacji w proce- 
sie stanowienia prawa . Projektodawca powinien dążyć do możliwie 
maksymalnej realizacji wymogów składających się na tę zasadę . 
Wskazania wymaga, że w przypadku przepisów prawa karnego 
zasadę określoności TK wywodzi z art . 42 Konstytucji (nakaz typi-
zacji czynów karalnych w ustawie) . Najwięcej wyroków TK dotyczy 
prawa karnego i prawa daninowego . Zasada określoności prawa jest 
zasadą prawidłowej legislacji, która ma charakter absolutny, tzn . nie 
dopuszcza wyjątków . TK, nakazując przestrzeganie zasady prawi-
dłowej legislacji, określił dla poszczególnych dyrektyw (zasad) 
kryteria, jakie projektodawca powinien spełnić, aby nie spotkać się 
z zarzutem naruszenia tych dyrektyw (zasad) . Przykładowo, w przy-
padku zasady bezpieczeństwa prawnego TK wskazał, iż wprowa-
dzane zmiany przepisów prawa do systemu prawa nie powinny być 
dla jednostki zaskoczeniem . Zmieniane przepisy powinny chronić 
inne, konstytucyjnie uznane wartości . W przypadku zasady prze-
strzegania przepisów przejściowych TK stwierdził, że przy normo-
waniu jakiejś dziedziny już wcześniej normowanej kryteriami, 
jakimi prawodawca winien się kierować, by nie spotkać się z zarzu-
tem naruszenia zasady poprawnej legislacji, przykładowo są:
a) od chwili wejścia w życie nowych norm zastosuje do wszelkich 

stosunków prawnych, zdarzeń czy stanów rzeczy danego rodzaju, 
zarówno tych, które dopiero powstaną, jak i tych, które powstały 
wcześniej przed wejściem w życie nowych przepisów, ale trwają 
w czasie dokonywania zmiany prawa; 

b) ustali na podstawie tzw . przedłużenia obowiązywania 
dawnego prawa, iż do czasu wygaśnięcia stosunków prawnych 
zawiązanych w czasie obowiązywania zmienionego prawa 
i trwających nadal, będą miały zastosowanie normy prawne, 
które wówczas obowiązywały; 

c) przyjmie, iż przez pewien określony przez niego czas obowiązy-
wać będą w dziedzinie spraw normowanych przez dawne i nowe 
prawo jakieś szczególne przepisy .
Jeśli chodzi o zasadę ochrony interesów w toku – określił kryteria, 

które muszą zostać łącznie spełnione, aby interesy w toku podlegały 
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konstytucyjnej ochronie . Natomiast w przypadku określania odpo-
wiedniego vacatio legis kryterium tym jest ocena odpowiedniości do 
konkretnej sytuacji, z uwzględnieniem nie tylko przedmiotu i treści 
nowej ustawy, lecz także kręgu podmiotów prawa, których dotyczą 
normy ustawy . Co do zasady ochrony praw nabytych – TK wska-
zał59, że ochronie podlegają tylko prawa słusznie nabyte . Nie korzy-
stają z niej prawa nabyte nielegalnie, budzące zastrzeżenia z punktu 
widzenia moralności lub na podstawie niesprawiedliwie ustanowio-
nych przepisów (gdy mają one charakter przywilejów i naruszają 
zasadę równości w prawie i zasadę sprawiedliwości społecznej) . 
Niedopuszczalne jest w przypadku zasady niedziałania prawa wstecz 
tworzenie przepisów prawa z mocą wsteczną w sytuacji, kiedy prze-
pisy normujące prawa i obowiązki podmiotów pogarszają sytuację 
prawną tych podmiotów . Jeśli chodzi o kryterium zasady określo-
ności przepisów prawa przede, wszystkim istotne jest, aby przepisy 
prawa były formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny . 
Odnosząc się do odstępstw od stosowania poszczególnych zasad 
składających się na zasadę prawidłowej legislacji, należy stwierdzić, 
mając na uwadze przyjętą przez TK linię orzeczniczą, że w przy-
padku zasady przestrzegania odpowiedniego vocatio legis TK wska-
zuje na możliwość odstąpienia od odpowiedniego vocatio legis, 
jednak pod warunkiem, że wymaga tego ważny interes państwa . 
Z kolei w przypadku zasady stosowania przepisów przejściowych 
TK wielokrotnie wskazał w swoich orzeczeniach, że brak przepisów 
przejściowych w każdym przypadku nie będzie podstawą do stwier-
dzenia naruszenia art . 2 Konstytucji . Niewątpliwie określony przez 
TK w swoich orzeczeniach sposób postępowania przy normowaniu 
jakiejś dziedziny już wcześniej normowanej, pozwoli na osiągnię-
cie kompromisu między poszanowaniem zasady bezpieczeństwa 
prawnego, a tym samym zasady ochrony zaufania do państwa 
i stanowionego przez nie prawa, co w konsekwencji stosowania tej 
procedury pozwoli na uniknięcie zarzutu naruszenia art . 2 Konsty-
tucji . TK w swojej linii orzeczniczej przyjął również możliwość 
odstąpienia od stosowania zasady ochrony praw nabytych . TK nie 
wyklucza wprowadzenia regulacji, które znoszą bądź ograniczają 

59 Np . orzeczenie TK K 45/01 .
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prawa podmiotowe, w tym także prawa nabyte . Jednakże, odbie-
rając te prawa, ustawodawca jest krępowany szeregiem ograni-
czeń . Przede wszystkim zmiany te muszą znajdować uzasadnienie 
w innych chronionych konstytucyjnie wartościach, tak aby prawo-
dawca nie spotkał się z zarzutem naruszenia art . 2 Konstytucji . 
Również w przypadku zasady niedziałania prawa wstecz TK przy-
jął, że możliwe jest odstępstwo od zasady niedziałania prawa z mocą 
wsteczną, jednak pod warunkiem, gdy jest to konieczne do realiza-
cji wartości konstytucyjnej, ocenionej jako ważniejszej od wartości 
chronionej zakazem retroakcji, a także – jeżeli przemawia za tym 
konieczność realizacji innej zasady konstytucyjnej, a realizacja tej 
zasady nie jest możliwa bez wstecznego działania prawa . Ponadto, 
jak już wskazałam, TK określił, które przepisy działające wstecz 
można wyjątkowo uznać za zgodne z zasadą demokratycznego 
państwa prawnego . 

wnioski

Reasumując, zasada prawidłowej legislacji pomimo pojawienia 
się po raz pierwszy w wyroku TK z 1989 r .60, nie została odrębnie 
wyrażona w przepisach nowej Konstytucji . Nadal punktem kontroli 
konstytucyjności zasady prawidłowej legislacji jest art . 2 Konstytucji 
dotyczący zasady demokratycznego państwa prawnego . To z art . 2 
Konstytucji wynika nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasady 
prawidłowej legislacji . Nakaz ten jest funkcjonalnie związany ze 
wskazanymi w opracowaniu dyrektywami (zasadami), tj . zasadą 
ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa opie-
rającą się na zasadzie bezpieczeństwa prawnego oraz zasadami z nich 
się wywodzącymi, tj . zasadą ustanowienia odpowiedniego vacatio 
legis, zasadą stosowania przepisów przejściowych, zasadą ochrony 
interesów w toku, zasadą ochrony praw nabytych, zasadą niedzia-
łania prawa wstecz (lex retro non agit), zasadą zakazu dokonywania 

60 Np . orzeczenie U 19/89 .
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zmian prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego oraz zasadą 
określoności przepisów prawa . TK, nakazując przestrzeganie zasady 
prawidłowej legislacji, określił dla poszczególnych dyrektyw (zasad) 
kryteria, jakie projektodawca powinien spełnić, aby nie spotkać się 
z zarzutem naruszenia tych dyrektyw (zasad) . Kryteria wskazane 
przez TK omówiłam przykładowo, charakteryzując poszczególne 
dyrektywy (zasady) zasady prawidłowej legislacji .Dzięki działal-
ności orzeczniczej TK zasada prawidłowej legislacji ma zasadniczy 
wpływ na tworzenie aktów normatywnych . TK, nieustannie kształ-
tując zasadę prawidłowej legislacji w swoich orzeczeniach, nadaje jej 
kluczowe znaczenie dla procesu tworzenia prawa . Tworzenie prawa 
z poszanowaniem zasady prawidłowej legislacji jest wyrazem demo-
kratycznego państwa prawnego .





Miscellanea 
z systemów rządów





MARIAN GRZYBOWSKI 

Kształtowanie się relacji pomiędzy 
Prezydentem a Radą Ministrów pod rządami 
Konstytucji z 1997 r.

wprowadzenie: ujęcie normatywne i jego aksjologia 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona przez Zgroma-
dzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r . i aprobowana w ogólnonaro-
dowym referendum 25 maja 1997 r ., weszła w życie 17 października 
1997 r . W ciągu ćwierćwiecza obowiązywania  – w brzmieniu 
nowelizowanym jedynie marginalnie i punktowo  – kształtowała 
i utrwalała praktykę ustrojową przy znacznej amplitudzie zmian 
w preferencjach polityczno-partyjnych elektoratu i w układzie 
ugrupowań politycznych reprezentowanych w Sejmie i Sena-
cie . Zaistniały systemowe przeobrażenia ustrojowych i geopoli-
tycznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji Prezydenta 
Rzeczypospolitej, a także Rady Ministrów . Nastąpił rozpad impe-
rium radzieckiego, odrodzenie niepodległej Litwy, Łotwy i Esto-
nii oraz ukształtowanie samodzielnej państwowo Ukrainy jako 
wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej . Przystąpienie Polski do 
Paktu Północnoatlantyckiego (12 marca 1999 r .) wyznaczyło nowe 
azymuty polityki obronnej . Doniosłe konsekwencje ustrojowe, 
prawne i ekonomiczne przyniosło przystąpienie Polski, z dniem 
1 maja 2004 r ., do Unii Europejskiej . 
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Odejście od gospodarki nakazowo-rozdzielczej oraz dominacji 
jej sektora państwowego z jednoczesnym ukształtowaniem podstaw 
gospodarki rynkowej przy prywatyzacji przeważającej części przed-
siębiorstw państwowych zdefiniowało na nowo funkcje Rady Mini-
strów w odniesieniu do gospodarki . Doprowadziło do rozłączenia 
w tym zakresie funkcji administracyjno-zarządczych Rady Mini-
strów (i ministrów kierujących działami administracji państwowej) 
oraz wykonywanych przez rząd i administrację rządową funkcji 
właścicielskich . Poszerzyło natomiast zakres regulacyjnych i pośred-
nich oddziaływań organów państwa: rządu i organów administra-
cji rządowej na gospodarkę .

Zmiany te, następujące sukcesywnie, determinowały ćwierćwie-
cze (1997–2022) przeobrażeń w działaniach zarówno Prezydenta RP, 
jak i Rady Ministrów . Rzutują one nadal na kształtowanie się relacji 
między wskazanymi tu naczelnymi organami władzy wykonawczej, 
określającymi działania państwa w stosunkach zewnętrznych oraz 
sterującymi polityką wewnętrzną i sprawami obronności państwa . 

Relacje ustrojowe między naczelnymi organami władzy wyko-
nawczej, tj . Prezydentem Rzeczypospolitej i Radą Ministrów, 
zostały unormowane w art . 10 ust . 2 Konstytucji oraz przepisami jej 
dwóch rozdziałów: V („Prezydent Rzeczypospolitej”) oraz VI („Rada 
Ministrów i administracja rządowa”) . Kluczowe znaczenie mają 
artykuły: 133 ust . 3, 134, ust . 2–5 136, 141; ust . 1 i 2, 144; ust . 2 i 3 
(w rozdz . V) oraz 146–155, 157 ust . 1 i 2 oraz 158–162 (w rozdz . VI) .

Art . 10 ust . 2 ustanowił zasadę dualizmu naczelnych organów 
władzy wykonawczej1 . Władza ta została podzielona pomiędzy 
Prezydenta RP (organ obsadzany drogą powszechnych i bezpośred-
nich wyborów) oraz Radę Ministrów, której profil polityczny, skład 
oraz kierunki i priorytety prowadzonej polityki określa  – co do 
zasady – istniejąca w danym czasie większość w Sejmie RP (wyła-
nianym w odrębnych wyborach: powszechnych i bezpośrednich) . 

1 Jest kwestią dyskusyjną, czy upowszechnione konstytucyjne określenie 
tego segmentu władzy państwowej jako „władzy wykonawczej” jest adekwatne 
semantycznie do charakteru wielu działań zarówno Prezydenta RP, jak i Rady 
Ministrów . Szerzej o tych wątpliwościach piszę w artykule Władza wyko-
nawcza w Konstytucji RP z 1997 r. (w kręgu zwątpień natury semantycznej), 
„Państwo i Prawo” 2018, s . 3 i nast .
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W praktyce determinują ją programy ugrupowań koalicji rządowej, 
decyzje polityczne ich kierownictw, proporcje wpływu oraz uzgod-
nienia wewnątrzkoalicyjne . Odrębna legitymizacja wyborcza osoby 
piastującej urząd Prezydenta RP w relacji do „parlamentarnej” legi-
tymizacji Rady Ministrów sprawia, iż w założenia systemu rządów 
wpisane zostało prawdopodobieństwo kohabitacji, tj . paralelnego 
funkcjonowania Prezydenta RP i Rady Ministrów o odmiennych, 
a nawet: wyraźnie rywalizacyjnych orientacjach politycznych . Sytu-
acja taka wystąpiła w Polsce już wcześniej, tj . w latach 1993–1995 
[przy pełnieniu funkcji przez „solidarnościowego” prezydenta 
L . Wałęsę i funkcjonowaniu centrolewicowych rządów koalicji SLD–
PSL (+ UP) – przyp . M .G .] . Ponownie wystąpiła w latach 1997–2001 
(gdy działał rząd J . Buzka przy prezydenturze A . Kwaśniewskiego) 
oraz w latach 2007–2010 (w okresie prezydentury L . Kaczyńskiego 
i pierwszego rządu koalicji PO/PSL), a także przez okres kilku 
początkowych miesięcy funkcjonowania rządu K . Marcinkiewi-
cza (do 23 grudnia 2005 r .) oraz w końcowych miesiącach działa-
nia rządu premier E . Kopacz (sierpień–listopad 2015 r .) . 

Przyjęta w Konstytucji z 1997 r . zasada parlamentarnego 
systemu rządów wymusza dostosowanie profilu politycznego 
i składu rządu do preferencji większości sejmowej (w pierwszej 
kolejności: większości bezwzględnej, a przy jej braku  – więk-
szości zwykłej) . W drugiej z wyróżnionych sytuacji pozycja 
polityczna rządu ulega osłabieniu, zaś los konkretnych inicja-
tyw ustawodawczych rządu zależny jest od doraźnych większo-
ści kreowanych ad hoc dla konkretnych przedłożeń rządowych . 
Rodzi to pokusę podejmowania działań nieznajdujących 
podstawy w formie ustaw . Powoduje nadto inicjowanie przed-
sięwzięć służących tworzeniu funduszy pozabudżetowych oraz 
innych form finansowania działań rządu podejmowanych bez 
odzwierciedlenia w budżecie .

Przyjęty w art . 158 ust . 1 Konstytucji – jako wyłączny – tryb zgło-
szenia przez posłów wotum nieufności całemu rządowi, tj . wymóg 
użycia konstruktywnej formuły tego wniosku (z podaniem kandy-
datury nowego premiera) wykluczył możliwość dekonstruk-
cji rządu bez podjęcia misji przez nowego – wybranego większością 
bezwzględną – premiera . Wymóg poparcia bezwzględną większością 
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ustawowej liczby posłów wniosku o wotum nieufności przy zwią-
zaniu go z poparciem (w tym samym głosowaniu i tą samą więk-
szością) kandydatury nowego premiera uniemożliwia poprzestanie 
na samym obaleniu rządu . Koncepcja, przejęta ze „zracjonalizowa-
nych” systemów parlamentarnych i z systemu kanclerskiego, dowio-
dła swej efektywności w warunkach wciąż ograniczonej stabilności 
polskiego systemu partyjnego . Posłużyła jako skuteczna zapora 
stająca na przeszkodzie łatwemu obalaniu rządu w warunkach 
nieistnienia warunków sformowania stabilnej alternatywy rządo-
wej . Wykazała skuteczność w zapobieganiu kryzysom gabinetowym 
w całym okresie obowiązywania Konstytucji z 1997 r . niezależnie od 
tego, które z reprezentowanych w Sejmie ugrupowań politycznych 
formowały większość sejmową, które zaś pozostawały w opozycji . 

Nie zapobiegała natomiast „dekonsolidacji” niektórych koali-
cji rządowych, czego przykładem były: rozpad koalicji SLD–PSL 
w marcu 2003 r ., w okresie funkcjonowania gabinetu L . Millera 
oraz powtarzające się perturbacje w koalicji PiS, Ligi Polskich 
Rodzin i Samoobrony w końcowych miesiącach funkcjonowania 
tej koalicji w latach 2005–2007 (wynikające z aspiracji słabszych 
parlamentarnie koalicjantów) . Wyłączność stosowania w odnie-
sieniu do całej Rady Ministrów wotum konstruktywnego wyklu-
czała (i w dalszym ciągu niweluje) szanse przejęcia steru rządu 
przez mniejszościową opozycję parlamentarną (ściślej: sejmową) . 
Dowiodły tego kilkakrotne, każdorazowo bezskuteczne, próby 
przeforsowania wotum nieufności dotyczącego Rady Ministrów 
in corpore przez opozycję sejmową niedysponującą większością 
bezwzględną ogólnej liczby posłów .

Prezydent RP, co potwierdza praktyka ustrojowa, nie dyspo-
nuje natomiast możliwością samoistnego oddziaływania na proces 
zmiany rządu . Nie może powstrzymywać opozycji (np . groźbą skró-
cenia kadencji Sejmu i Senatu, a to na skutek konstytucyjnych ogra-
niczeń w stosowaniu tego instrumentu) przed złożeniem wniosku 
o wotum nieufności dla rządu (przy względnie niskim progu liczby 
posłów popierających taki wniosek – na poziomie 1/10 ogólnej liczby 
posłów) . Nie może też odmówić powołania Rady Ministrów powsta-
łej w rezultacie uchwalenia przez sejmową większość bezwzględną 
konstruktywnego wotum nieufności dla dotychczasowego rządu 
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w połączeniu z wyborem nowego premiera . Bez ustrojowego 
znaczenia pozostaje w tym kontekście dokonana przez prezy-
denta ocena szans funkcjonowania nowotworzonego rządu . Nie 
mają ustrojowego znaczenia preferencje polityczno-personalne 
prezydenta oraz jego zapatrywania na ryzyko dotyczące ochrony 
interesów państwa, ochronę jego bezpieczeństwa czy suweren-
ności państwowej . Prezydent RP nie dysponuje efektywnymi 
instrumentami wpływu na skład i profil rządu oraz czasokres jego 
funkcjonowania, których mógłby użyć z powołaniem się na swą 
konstytucyjną powinność stania na straży suwerenności i bezpie-
czeństwa państwa, wysłowioną w art . 126 ust . 2 Konstytucji . Rola 
prezydenta, ujmowana w kategoriach przyznanych mu kompeten-
cji, sprowadza się de facto do roli sui generis notariusza, dokonują-
cego urzędowej (formalnej) rejestracji zmian . 

Konstrukcja ustrojowa relacji między Prezydentem RP, Radą 
Ministrów i Sejmem w swym ujęciu całościowym, realizowana 
przez okres obowiązywania Konstytucji z 1997 r ., nie zaowoco-
wała nasileniem częstotliwości zmian rządu . Zmiany te wynikały 
z nieporozumień politycznych między ugrupowaniami tworzą-
cymi koalicje rządowe, w tym – z ocenianych jako nadmierne – aspi-
racji partnerów koalicyjnych zgłaszanych względem ugrupowania 
formującego trzon koalicji rządowej . Sama instytucja konstruk-
tywnego wotum nieufności spełniała swą stabilizującą rolę także 
we wskazanych okresach „kohabitacji” . Jednocześnie wyłączała 
kreatywny, ujęty w formy prawne  – zarazem realny  – wpływ 
Prezydenta RP na formowanie ekip rządowych i utrzymanie ich 
stabilności . Rzadkim, acz niekwestionowanym przykładem zwięk-
szonego i efektywnego oddziaływania Prezydenta RP, pomocnego 
dla utrzymania przy władzy funkcjonującego gabinetu (nota-
bene mniejszościowego) była odmowa przyjęcia przez ówcze-
snego prezydenta A . Kwaśniewskiego przedłożonej mu dymisji 
(drugiego) rządu M . Belki (z dnia 5 maja 2005 r .) . Prezydent wyko-
rzystał w tym przypadku swoje upoważnienie zawarte w art . 162 
ust . 4 Konstytucji, nie dopuszczając do grożącego kryzysu rządo-
wego w przededniu zbliżających się wyborów parlamentarnych 
(przy braku przesłanek uformowania kolejnej koalicji rządowej 
w dotychczas funkcjonującym Sejmie) .
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W kategoriach doktrynalno-ustrojowych można mieć wątpli-
wość, czy takie usytuowanie ustrojowe prezydenta i ukształtowa-
nie jego kompetencji w sferze tworzenia i funkcjonowania rządu 
uznać można za optymalne w warunkach potencjalnych kryzy-
sów i w sytuacji trwającego wciąż rozbicia politycznego i konflik-
tów między partiami . Nadto można pytać: czy koresponduje ono 
z przyjętym trybem obsady urzędu Prezydenta RP w powszechnych 
i bezpośrednich wyborach? Wydłużenie o rok  – w porównaniu 
z parlamentarną – kadencji prezydenta było postrzegane jako jeden 
z elementów składowych jego roli stabilizatora systemu rządów 
i arbitra politycznego przy ujawnieniu się destabilizujących pozy-
cję rządu sporów politycznych . Przy ograniczeniu do minimum 
instrumentów wpływu prezydenta na tworzenie i na utrzymanie 
stabilności rządu zróżnicowanie czasokresu kadencji prezydenta 
oraz Sejmu ma znaczenie relatywnie skromne . Ogranicza się ono 
do zapobiegania niedogodnościom zbiegu terminu wyborów prezy-
denckich i parlamentarnych oraz kumulowania się w tym samym 
czasie niepewności co do ich wyników . Nie jest natomiast jednym 
z istotnych elementów koncepcji sytuującej prezydenta w ustrojo-
wej roli arbitra politycznego i stabilizatora kompleksowo postrze-
ganego systemu rządów . Koncepcja ta została bowiem poniechana 
przez ustrojodawcę pod wpływem niekorzystnych doświadczeń 
z okresu prezydentury L . Wałęsy, a także obaw generowanych 
w kontekście politycznej proweniencji A . Kwaśniewskiego, po jego 
wyborze na urząd Prezydenta RP w 1995 r . Przy perspektywie obec-
nej, gdy przesłanki wskazanych tu obaw należą do odległej prze-
szłości, istnieją powody do pytania: jakie inne względy aktualizują 
i uzasadniają rezerwę wobec przyszłościowego przypisania prezy-
dentowi roli mediatora oraz arbitra politycznego w sporach między 
organami państwa? Należy zauważyć, iż rola taka wymagałaby 
innego niż dotychczas postrzegania relacji prezydenta z partiami 
politycznymi, upoważnień i trybu zgłaszania kandydatów na urząd 
prezydenta, sposobu prowadzenia kampanii wyborczej, a także  – 
cech osobowościowych kandydatów .

Warto w tym kontekście przypomnieć, że we wcześniej-
szym okresie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Naro-
dowego Prezydent RP nie był postrzegany jako jeden z dwóch 
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organów władzy wykonawczej . W przygotowywanym i rozwa-
żanym przez tę Komisję wstępnym projekcie Konstytucji urząd 
Prezydenta RP sytuowany był poza ramami formuły „trójpodziału 
władzy” . Jako gwarant ciągłości władzy państwowej i funkcjonowa-
nia jej konstytucyjnie utrwalonej konstrukcji (a tym samym straż-
nik przestrzegania Konstytucji) prezydent miał spełniać funkcję 
arbitra oraz mediatora w relacjach między organami poszczegól-
nych (konstytucyjnie rozdzielonych) władz . Taka pozycja stwa-
rzałaby piastunowi urzędu prezydenta upoważnienie do częstych 
i brzemiennych w skutki interwencji w kształtowanie relacji między 
organami poszczególnych „władz” . 

Nie bez dostrzegalnego wpływu obserwacji dotyczących funk-
cjonowania urzędu Prezydenta RP pod rządami Małej Konstytucji 
z 1992 r ., a nadto – wobec obaw niektórych ugrupowań wiązanych 
z osobą piastuna urzędu Prezydenta RP wybranego w 1995 r ., Komi-
sja Konstytucyjna wycofała się z koncepcji postrzegania Prezy-
denta RP jako arbitra i mediatora w relacjach pomiędzy „władzami” . 
Z  intencją wyraźnego zawężenia zakresu jego oddziaływań przy-
pisała prezydentowi status jednego z dwóch organów władzy 
wykonawczej . Ta nowa konstrukcja została podtrzymana w wersji 
końcowej tekstu Konstytucji, przyjętego 2 kwietnia 1997 r . W tej też 
postaci została utrwalona w tekście uchwalonym przez Zgromadze-
nie Narodowe 2 kwietnia 1997 r ., a następnie aprobowana w referen-
dum konstytucyjnym z 25 maja 1997 r .

Funkcjonowanie dwóch naczelnych organów władzy wyko-
nawczej wymagało dokonania demarkacji właściwości (zakresów 
działania; rodzajów spraw) oraz kompetencji pomiędzy urzędem 
Prezydenta RP a Radą Ministrów . Newralgicznym unormowaniem 
pozostaje w tej kwestii art . 146 ust . 1, 2 i 3 Konstytucji . Zgodnie 
z art . 146 ust . 1 „Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną 
i  wewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej” . Przepis sytuuje Radę 
Ministrów w roli organu wyznaczającego kierunki prowadzonej 
polityki państwa, a zarazem – kierującego wdrażaniem tak ukie-
runkowanej polityki i realizującego tę politykę przez działania 
podległej Radzie Ministrów administracji rządowej, w tym służb 
dyplomatycznej i konsularnej . 
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Ustrojodawca konstytucyjny postanowił w art . 146 ust . 2, że do 
Rady Ministrów należą „sprawy polityki państwa niezastrzeżone 
dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego” . 
Tym samym demarkacja sfery właściwości Rady Ministrów odnosi 
się do wskazania spraw przypisanych właściwości Rady Ministrów . 
Oparta została na kryterium przedmiotowym, nie zaś – kompeten-
cyjnym . Powiązanym z rozgraniczeniem zakresów spraw (zresztą 
nie dość klarownym) zadaniem ustrojodawcy konstytucyjnego 
(oraz ustawodawcy) – ale zarazem zadaniem odrębnym – było przy-
pisanie Radzie Ministrów określonych konstytucyjnie kompetencji . 
Zadania i służące ich realizacji kompetencje mogą dla Rady Mini-
strów wynikać nadto z umów międzynarodowych, a także z umów 
o utworzeniu organizacji międzynarodowych bądź o przystąpie-
niu do takich organizacji, ratyfikowanych przez Prezydenta RP lub 
aprobowanych w trybie referendum ogólnonarodowego (jak refe-
rendum w sprawie akcesji RP do Unii Europejskiej) .

Przepis art . 146 ust . 2 Konstytucji RP statuuje domniemanie 
właściwości w sferze władzy wykonawczej na rzecz Rady Mini-
strów . W następstwie tego domniemania właściwość innych orga-
nów (zarówno państwowych, jak i samorządu terytorialnego) 
w sferze spraw publicznych musi wynikać z wyraźnych unor-
mowań obowiązującego prawa . W przypadkach braku przypisa-
nia danej kategorii spraw organowi innemu niż Rada Ministrów 
kwestię właściwości rozstrzyga – na poziomie uregulowań konsty-
tucyjnych  – art . 146 ust . 2, czyniąc organem właściwym Radę 
Ministrów . W zakresie wykonywanych przez siebie zadań Rada 
Ministrów może do ich wykonywania angażować kierowaną przez 
siebie (w myśl art . 146 ust . 3 Konstytucji) administrację rządową 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym (wojewódz-
kim) . Realizacja wskazanych tu unormowań i kształtowanie się 
w ich ramach relacji między Prezydentem RP a Radą Ministrów 
w praktyce ustrojowej lat 1997–2022 będzie przedmiotem uwag 
zawartych w pkt 2 i 3 opracowania .
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kształtowanie się systemu relacji: Prezydent Rzeczypospolitej – 
Rada ministrów (perspektywa prawno-konstytucyjna a doświadczenia 
praktyki ustrojowej)

Rezygnacja z przyznania Prezydentowi Rzeczypospolitej roli arbitra 
w relacjach pomiędzy organami legislatywy, egzekutywy i judyka-
tywy oraz wyposażenia go w odpowiednie do tej roli kompeten-
cje nastąpiła – w znacznej mierze – pod wpływem podnoszonych 
w toku prac nad projektami Konstytucji obaw o charakterze poli-
tycznosytuacyjnym, a nawet  – personalnym . Nie bez znaczenia 
pozostawały też parlamentarne tradycje polskiego systemu rządów 
oraz okoliczność, iż prace nad ukształtowaniem tekstu Konstytu-
cji z 1997 r . toczyły się na forum parlamentarnym (zatem bliższym 
sympatiom proparlamentarnym) . Wspomniane obawy wystąpiły 
w czasie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego . 
W końcowej fazie formułowania tekstu Konstytucji RP zostały 
poszerzone o wątek związany z wyborem A . Kwaśniewskiego na 
urząd Prezydenta RP . 

Efektem dość paradoksalnej kumulacji obu różniących się 
aksjologicznie i politycznie obaw, ujawnionych po dwóch stronach 
politycznego spektrum, było „wtłoczenie” Prezydenta RP i Rady 
Ministrów (wraz z kierowaną przez rząd administracją rządową) 
w ciasny gorset organów „władzy wykonawczej” . 

W rzeczywistości kompetencje zarówno Prezydenta RP, jak 
i Rady Ministrów sięgają poza typowe ramy władzy wykonawczej 
w ścisłym znaczeniu tego określenia . Świadczy o tym wysłowienie 
art . 146 ust . 1, 3 i 4 pkt 9 i 11 Konstytucji, gdzie mowa o „prowa-
dzeniu polityki zagranicznej i wewnętrznej”, „kierowaniu admini-
stracją rządową”, „ogólnym kierownictwie w dziedzinie stosunków 
z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi” oraz 
„sprawowaniu ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności 
kraju” . Pojęcie „kierownictwa” wskazuje niedwuznacznie na rolę 
decyzyjną i sprawczą organu sprawującego kierownictwo i seman-
tycznie nie odpowiada pojęciu „władzy wykonawczej” .
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O ile na płaszczyźnie normatywno-kompetencyjnej rozdzielenie 
upoważnień władczych prezydenta i Rady Ministrów pozostaje zada-
niem legislacyjnie wykonalnym, to w praktyce ustrojowej rozdzielna reali-
zacja kompetencji władczych prezydenta i rządu bez ich wzajemnego 
powiązania (a nawet związku przyczynowo-skutkowego niektórych 
inicjatyw) staje się częstokroć dysfunkcjonalna . Za przykład mogą 
posłużyć działania urzędowe, podejmowane przez prezydenta 
w RP z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego oraz bezpie-
czeństwa wewnętrznego (np . nominacje dotyczące pozostających 
w gestii prezydenta najwyższych stanowisk dowódczych w Siłach Zbroj-
nych, dokonywane na wniosek Prezesa Rady Ministrów i Ministra 
Obrony Narodowej, w innej sferze – wprowadzenie przez Prezydenta 
RP – w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeń-
stwa obywateli lub porządku publicznego – stanu wyjątkowego, co 
może nastąpić tylko na wniosek Rady Ministrów) . Tym samym działa-
nia Rady Ministrów i prezydenta stanowią merytoryczne i funkcjonalne 
continuum, przy podziale na poszczególne czynności przeprowadzo-
nym zgodnie z konstytucyjną i ustawową repartycją kompetencji .

W sferze stosunków zewnętrznych funkcją rządu jest prowadze-
nie polityki zagranicznej . Oznacza to preponderancję właściwości 
Rady Ministrów do określania hierarchii celów oraz wytyczaniu 
sposobów i narzędzi kształtowania relacji zewnętrznych z innymi 
państwami, a także z organizacjami międzynarodowymi . Przy-
wilejem i konstytucyjnym upoważnieniem prezydenta pozostaje 
spełnianie funkcji najwyższego przedstawiciela RP w stosunkach 
zewnętrznych (art . 126 ust . 1 Konstytucji), ale także gwaranta suwe-
renności i bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego) państwa 
oraz nienaruszalności jego terytorium (art . 126 ust . 2) . Wymienione 
tu funkcje legitymują aktywny udział prezydenta w działaniach 
adresowanych „na zewnątrz” państwa . Nie bez znaczenia pozo-
staje pełniona przez prezydenta funkcja gwaranta ciągłości władzy 
państwowej (art . 126 ust . 1) . Wyprowadzić z niej trzeba gwaranto-
wanie ciągłości podstawowych zasad i wartości determinujących 
politykę zewnętrzną państwa . Ciągłość ta uwarunkowana jest 
tożsamością państwa i Narodu jako osobowego substratu państwa . 
W relacjach międzypaństwowych tworzy przesłankę stabilności 
oraz przewidywalności polskiej polityki zagranicznej .



145kSzTałTowanIE SIę RElaCJI PomIędzy PREzydEnTEm a Radą mInISTRów...

Lata 1995–1997, tj . okres formułowania postanowień rozdziałów 
V i VI Konstytucji, cechowała zbieżność profilu politycznego prezy-
dentury z politycznym profilem trzech kolejnych ekip rządowych . Nie 
pojawiła się w tym okresie potrzeba jurydycznego rozstrzygania sytu-
acji konfliktowych pomiędzy stanowiskiem Prezydenta RP a poli-
tyką Rady Ministrów . Zaowocowało to brakiem doprecyzowania 
w tekście Konstytucji z 1997 r . reguł rozstrzygania takich konfliktów . 
Był to jeden z powodów, dla których relacje pomiędzy Prezydentem 
RP z Prezesem Rady Ministrów i ministrem właściwym ds . zagra-
nicznych zostały uregulowane lapidarnie i tylko fragmentarycznie . 

W tym kontekście za ogólne i niejednoznaczne uznać trzeba 
unormowanie konstytucyjne art . 133 ust . 3, obligujące Prezydenta 
Rzeczypospolitej do współdziałania z Prezesem Rady Ministrów oraz 
z „ministrem właściwym w zakresie polityki zagranicznej” . Pojawia się 
tu wątpliwość: czy konstytucyjnie zwerbalizowana powinność odnosi 
się tylko do działań prezydenta, jakie podejmuje w ramach enume-
rowanych konstytucyjnie kompetencji w sferze stosunków zewnętrz-
nych państwa (przy założeniu, że w pozostałym zakresie prowadzenie 
polityki zagranicznej należy do właściwości Rady Ministrów)? Czy 
odnosi się do wszystkich czynności Prezydenta RP w stosunkach 
zewnętrznych, w tym również do wszystkich czynności podejmowa-
nych w roli „najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej”, służą-
cych – w ocenie prezydenta – ochronie suwerenności, bezpieczeństwa 
zewnętrznego oraz nienaruszalności terytorium państwa? 

Powyższe pytania nabierają na sile szczególnie w warunkach, 
kiedy mamy do czynienia z odmienną pod względem politycznym 
kompozycją obu członów władzy wykonawczej . W takich przypad-
kach, określanych mianem koabitacji, wątpliwości i niejasności na 
tle uprawnień rządu i prezydenta w obrębie polityki zagranicznej 
mogą, niejako w naturalny sposób, przybrać na sile . Nie musi to 
wcale wynikać z odmiennych celów czy generalnej wizji polityki 
zagranicznej państwa, ale z doboru odmiennych środków reali-
zacji polityki zagranicznej . Dowodzą tego chociażby kontrower-
sje wokół reakcji Rady Ministrów na niektóre decyzje prezydenta 
L . Kaczyńskiego, np . na organizowany przez niego wyjazd prezy-
dentów do Gruzji w okresie zbrojnego konfliktu z Federacją Rosyj-
ską czy zainicjowany przez Prezesa Rady Ministrów (i rozstrzygany 
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w 2008 r . przez TK) spór kompetencyjny o uczestnictwo prezydenta 
w posiedzeniach Rady Europejskiej – dowodzą znacznego prawdo-
podobieństwa rozbieżności stanowisk obu organów egzekutywy .

Nie do końca klarownie rysuje się zakres uznaniowości decyzyj-
nej Prezydenta RP przy ratyfikacji, a zwłaszcza przy wypowiadaniu 
umów międzynarodowych zawartych przez rząd w ramach prowa-
dzonej polityki zagranicznej . W wypadkach dokonanej przez prezy-
denta negatywnej oceny zawartych przez rząd umów pojawia się 
pytanie: czy i w jakim trybie Prezydent RP ma prawo taką umowę 
wypowiedzieć, powołując się na swą konstytucyjną funkcję dbania 
o ochronę bezpieczeństwa państwa bądź o ochronę suwerenności 
Rzeczypospolitej? Literalne brzmienie art . 133 ust . 1 pkt 1 Konsty-
tucji zdaje się stwarzać Prezydentowi RP możliwości dokonywa-
nia samodzielnej oceny skutków zawartej umowy, różniącej się od 
stanowiska Rady Ministrów . Prezydent reprezentujący odmienny 
punkt widzenia może przyjąć za niezbędne wypowiedzenie umowy 
np . ratyfikowanej przez poprzednika o innym rodowodzie poli-
tycznym . Umowy międzynarodowe służą określonej polityce 
zagranicznej, zaś rolę organu prowadzącego tę politykę Konstytu-
cja wyznacza Radzie Ministrów . Otwiera się pole dla rozbieżnych 
stanowisk i potrzeby podjęcia ostatecznej decyzji . Ustrojodawca 
konstytucyjny, regulując dość precyzyjnie tryb postepowania 
i kompetencje dotyczące zawierania i ratyfikacji umów międzyna-
rodowych, winien był, dla uniknięcia sporów kompetencyjnych, 
doprecyzować kompetencje i tryb wypowiadania umów uprzed-
nio ratyfikowanych .

Również w odniesieniu do polityki obronnej pojawiło się  – na 
poziomie unormowań konstytucyjnych – kilka istotnych wątpliwo-
ści . Art . 134 ust . 1 uczynił Prezydenta RP „najwyższym zwierzchni-
kiem Sił Zbrojnych” . Równolegle z tym uregulowaniem art . 146 ust . 4 
pkt 11 przypisał Radzie Ministrów „ogólne kierownictwo w dziedzi-
nie obronności kraju” . Z kolei art . 134 ust . 2 stanowi, że „w czasie 
pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad 
Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej” . 

Pomijając  – jako kwestię formalną  – pewną niekonsekwencję 
w konstytucyjnych określeniach dotyczących ministrów wcho-
dzących w bezpośrednie relacje z prezydentem (widoczną przy 
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zestawieniu wysłowienia art . 133 ust . 3 in fine z wysłowieniem 
art . 134 ust . 2 in fine) rodzą się przy wykładni art . 134, dotyczą-
cego uprawnień prezydenta w sferze obronności, dwie istotne 
wątpliwości interpretacyjne . 

Pierwsza z nich odnosi się do relacji pomiędzy konstytucyjnym 
pojęciem „najwyższego zwierzchnictwa” Prezydenta RP z art . 134 
ust . 1 a pojęciem „ogólnego kierownictwa” przypisanego Radzie 
Ministrów w art . 146 ust . 4 pkt 11 . W przypadku gdy możliwe jest 
zróżnicowanie stanowisk tych organów w sferze polityki obronnej 
RP (szczególnie w okresach kohabitacji), postulat współdziałania 
może pozostać jedynie postulatem „życzeniowym”, acz niereal-
nym w warunkach sporu o zakres uprawnień . W tej sytuacji relacja 
pojęć: „najwyższego zwierzchnictwa” Prezydenta RP i „ogólnego 
kierownictwa” Rady Ministrów w dziedzinie obronności urasta 
do rangi zasadniczej . Trudno byłoby przyjąć, że w ramach ogól-
nego kierownictwa sprawami obronności, sprawowanego przez 
Radę Ministrów, wydawane byłyby wiążące dyspozycje wyznacza-
jące treść aktów Prezydenta RP, wydawanych w ramach sprawo-
wania „najwyższego zwierzchnictwa” nad Siłami Zbrojnymi . Nie 
da się też w okresach kohabitacji wykluczyć niekoherencji dyrek-
tyw rządowych, formułowanych w ramach „ogólnego kierownic-
twa” w dziedzinie obronności z aktami Prezydenta RP, służącymi 
sprawowaniu „najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych” . Tekst 
Konstytucji nie mieści reguł rozstrzygania potencjalnych sporów 
bądź określeń mechanizmu harmonizowania stanowisk . Tymcza-
sem specyfika Sił Zbrojnych i sfery obronności wymaga jedno-
znacznych, a zarazem szybkich decyzji .

Druga z podniesionych wątpliwości dotyczy realizacji przez 
Prezydenta RP zwierzchnictwa wobec Sił Zbrojnych w czasie pokoju . 
Przepis art . 134 ust . 2 zakłada sprawowanie tego zwierzchnictwa za 
pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej . Taki sposób urzeczy-
wistniania zwierzchnictwa prezydenta może nieść za sobą groźbę 
konfliktu pomiędzy wymogiem lojalności Ministra Obrony Narodo-
wej wobec Rady Ministrów, której jest członkiem, oraz jej „zaplecza” 
w Sejmie RP, a respektowaniem przez ministra aktów zwierzch-
nictwa prezydenta . W okresach kohabitacji pogodzenie lojalności 
politycznej wobec formacji tworzącej zaplecze rządu z lojalnością 
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ministra wobec prezydenta jako „najwyższego zwierzchnika Sił 
Zbrojnych” może być wyzwaniem trudnym do spełnienia . Ustrojo-
dawca konstytucyjny – wydaje się – nie docenił tej trudności .

Nie bez znaczenia jest okoliczność wyprowadzania uprawnień 
Prezydenta RP z upoważnienia udzielonego mu przez większość 
obywateli-wyborców aktem powszechnych i bezpośrednich wybo-
rów . Trudno byłoby – bez wątpliwości – przyjąć wykładnię, że tak 
legitymowany prezydent jest w wykonywaniu swego zwierzchnictwa 
nad Siłami Zbrojnymi bezwzględnie związany preferencjami mini-
stra, za pośrednictwem którego wykonuje swe funkcje zwierzch-
nie . W sprzeczności z takim stanowiskiem pozostaje konstrukcja 
ustrojowa, w ramach której konstytucyjną kompetencją Prezydenta 
RP jest mianowanie Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodza-
jów wojsk oraz nadawanie, na wniosek Ministra Obrony Narodo-
wej, określonych w ustawach stopni wojskowych . Niekonsekwencją 
ustrojodawcy konstytucyjnego jest brak nawiązania w sprawach 
obronności do zasady współdziałania Prezydenta RP i Rady Mini-
strów (jej Prezesa) oraz Ministra Obrony Narodowej (w analogii do 
unormowania art . 133 ust . 3 w odniesieniu do polityki zagranicznej) .

Nie dość przejrzyście rysuje się konstytucyjna konstrukcja repar-
tycji uprawnień i  odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeń-
stwa wewnętrznego . Pierwszoplanowa rola przypada w  tym 
zakresie Radzie Ministrów . Wynika to z art . 146 ust . 4 pkt 7 Konsty-
tucji, obligującego Radę Ministrów do zapewnienia bezpieczeń-
stwa wewnętrznego oraz porządku publicznego . Rada Ministrów, 
kierując administracją rządową i podległymi jej służbami, dyspo-
nuje instrumentarium zdolnym chronić bezpieczeństwo publiczne . 
W tym kontekście pojawia się pytanie o zdolność sprawczą Prezy-
denta RP do wypełniania jego konstytucyjnej funkcji „stania na 
straży bezpieczeństwa państwa” (wskazanej w art . 126 ust . 2) . 

Pytanie to i nasuwające się w jego kontekście wątpliwości aktu-
alizują się w kontekście art . 135 Konstytucji, zgodnie z którym 
„organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospoli-
tej jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego” . Zasada „racjonal-
nego ustrojodawcy” nakazuje traktować usytuowanie tego organu 
w systemie konstytucyjnych organów państwa jako instytucjonalne 
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potwierdzenie wykonywania przez Prezydenta RP realnych (mery-
torycznie znaczących) czynności dla zapewnienia bezpieczeństwa . 
To w odniesieniu do nich Rada Bezpieczeństwa realizuje swe funkcje 
doradcze . Konstytucja nie rozgranicza zadań Prezydenta RP i Rady 
Ministrów w sferze zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego . 
Nie określa instrumentarium spełnienia wskazanych tu zadań prezy-
denta oraz jego kompetencji władczych w tym zakresie . To niedo-
określenie utrudnia ocenę aktywności prezydenta oraz ewentualne 
egzekwowanie jego odpowiedzialności konstytucyjnej .

Niedookreśloność regulacji konstytucyjnych dotyczących relacji 
Prezydenta RP i Rady Ministrów skłania do dwóch uwag warto-
ściujących o szerszym zasięgu . Z jednej strony nie dziwi unikanie 
kazuistyki regulacyjnej w konstytucyjnym dookreśleniu kompe-
tencji każdego z tych organów w nader złożonej i wzajemnie 
powiązanych sferach aktywności władzy wykonawczej, jak sprawy 
zagraniczne, powiązane z nimi kwestie obronności państwa oraz 
gwarantowanie bezpieczeństwa wewnętrznego . Z drugiej jednak 
strony, zważywszy na ujawnioną pod rządami Małej Konstytucji 
z 1992 r . konfliktogenność uregulowań konstytucyjnych, gwaran-
tujących wymóg uzgodnienia z Prezydentem RP obsady stanowisk 
ministrów: spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i obrony 
narodowej i zapewniających mu wpływ na pełnienie wskazanych 
tu urzędów (do czego prezydent L . Wałęsa częstokroć aspirował), 
nie sposób nie odnotować braku doprecyzowań kompetencyjnych, 
co sprzyjałoby unikaniu dublowania inicjatyw oraz służyło rozgra-
niczeniu zakresów odpowiedzialności .

Unormowania konstytucyjne dotyczące dziedziny polityki 
zagranicznej cechuje wzmiankowana już niekonsekwencja unor-
mowań kompetencyjnych dotyczących ratyfikacji oraz wypowiada-
nia umów międzynarodowych . Uprawnienie do zawierania umów 
międzynarodowych jest instrumentem prowadzenia przez rząd 
polityki zagranicznej . Kompetencja ratyfikowania umów między-
narodowych (służąca wprowadzeniu ich postanowień do systemu 
prawnego Rzeczypospolitej) przypisana została przez ustrojodawcę 
Prezydentowi RP  – najwyższemu przedstawicielowi Rzeczypo-
spolitej uosabiającemu państwo . Sposób korzystania przez prezy-
denta z kompetencji do ratyfikowania oraz wypowiadania umów 
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międzynarodowych rzutuje na uwarunkowania prowadzonej 
przez rząd polityki zagranicznej . Pośrednio, choć w sposób istotny, 
determinuje prawne uwarunkowania prowadzonej polityki .

Konstytucja różnicuje procedurę ratyfikacyjną w zależności 
od materii oraz rangi zawartych i wnioskowanych do ratyfikacji 
umów międzynarodowych . Pięć kategorii umów wymienionych 
w art . 89 ust . 1 pkt 1–5 wymaga dla swej ratyfikacji i wypowiedze-
nia przez Prezydenta RP zgody Sejmu i Senatu, wyrażonej w ustawie 
upoważniającej . O zamiarze przedłożenia do ratyfikacji pozosta-
łych kategorii umów międzynarodowych decyduje Rada Ministrów . 
Powinnością Prezesa Rady Ministrów jest jedynie zawiadomienie 
Sejmu o zamiarze przedłożenia umowy do ratyfikacji .

Konstytucja milczy w przedmiocie wnioskowania o wypowie-
dzenie obu kategorii umów . Generuje to wątpliwość dotyczącą 
samodzielności decyzyjnej prezydenta w odniesieniu do wypo-
wiadania ratyfikowanych umów międzynarodowych . Pytania 
dotyczą następujących kwestii: czy wypowiedzenie następuje 
każdorazowo na wniosek Rady Ministrów (w imieniu której 
umowa została zawarta i objęta wnioskiem do Sejmu i Senatu 
o zgodę na jej ratyfikację)? Jaka jest w tym zakresie rola i formy 
działania Prezesa Rady Ministrów? Czy wniosek rządu o wypo-
wiedzenie ratyfikowanej umowy należy postrzegać jako dyskre-
cjonalną rezygnację Rady Ministrów z posługiwania się istotną 
tu umową jako instrumentem realizacji prowadzonej przez rząd 
polityki zagranicznej? Czy w tym kontekście uzasadnione byłoby 
przyznanie Prezydentowi RP prawa do dyskrecjonalnej decyzji 
o wypowiedzeniu umowy? Wypowiedzenie umowy przez prezy-
denta potwierdza wolę uwolnienia się z zawartych w umowie 
zobowiązań . Oznacza rezygnację z traktowania tej umowy 
jako użytecznej w stosunkach zewnętrznych Rzeczypospo-
litej . Zasadne wydaje się więc rozwiązanie, iż wypowiedze-
nie umowy przez prezydenta winno następować na wniosek 
Rady Ministrów jako organu konstytucyjnie upoważnionego 
do prowadzenia polityki zagranicznej, w tym: do zawierania 
umów międzynarodowych . Odesłanie tej kwestii postanowie-
niem art . 89 ust . 3 do uregulowania ustawowego podtrzymuje 
uzależnienie rozstrzygnięcia systemowego od stanowiska Sejmu 
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i Senatu, co przydaje rozwiązaniom walor elastyczności (wyższej 
niż w przypadku regulacji konstytucyjnych), ale poświęca dla 
elastyczności stabilność przyjmowanych konstrukcji .

W kontekście kontrowersji na tle następstw przekazania 
kompetencji organów władzy państwowej „w niektórych spra-
wach” organizacji międzynarodowej lub organowi międzynaro-
dowemu kwestią, w której brak pełnej wypowiedzi ustrojodawcy 
konstytucyjnego, jest rozstrzygnięcie wątpliwości: czy przy 
zachowaniu wymogów podwyższonego quorum (co najmniej 
połowy ustawowej liczby członków) oraz kwalifikowanej więk-
szości w Sejmie i w Senacie dopuszczalne byłoby przekazanie 
konstytucyjnych kompetencji („w niektórych sprawach”) Prezy-
denta RP lub też Rady Ministrów? 

U podstaw zgłoszonej wątpliwości leży obawa, czy tego typu 
przekazanie nie zburzy lub nie przekreśli pryncypiów konstytu-
cyjnej relacji między Prezydentem RP a Radą Ministrów przez 
umniejszenie lub istotną modyfikację zespołu kompetencji przy-
pisanych konstytucyjnie każdemu z tych organów . Jakkolwiek 
podwyższone progi wymaganego quorum i kwalifikowanej więk-
szości mają zapobiegać przyjęciu łatwych do przegłosowania – ale 
pochopnych  – rozwiązań, to zasadniczą dla zachowania zrębów 
systemu wartością jest utrzymanie konstytucyjnego equilibrium 
kompetencji obu organów władzy wykonawczej . Zagadnienie 
to wymaga uwzględnienia okoliczności, iż decyzyjne gremia Unii 
Europejskiej (zwłaszcza Rada Unii) konstruowane są – przeważa-
jąco  – na zasadzie reprezentacji rządów państw członkowskich . 
Wskaźnik „absorpcyjności” kompetencji przynależnych do Rady 
Ministrów i prawdopodobieństwo przejęcia ich przez organy Unii 
wydaje się górować nad możliwością przekazania (i absorpcji przez 
organy Unii) kompetencji Prezydenta RP . 

Pojawiają się wątpliwości natury jurydycznej:
1) do jakich granic Sejm i Senat mogłyby (ustawą uchwaloną 

w trybie szczególnym) wyrazić zgodę na przekazanie organizacji 
międzynarodowej kompetencji Rady Ministrów w „niektórych 
sprawach”, tj . spowodować ograniczenie na rzecz tej organiza-
cji (np . UE) zakres prowadzenia przez Radę Ministrów polityki 
zagranicznej i wewnętrznej Rzeczypospolitej?; 
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2) w jakich granicach mogłyby zostać przekazane kompetencje 
Prezydenta Rzeczypospolitej „w niektórych sprawach” służące 
wykonywaniu jego funkcji konstytucyjnych?; 

3) czy weto zawieszające prezydenta mogłoby zostać zastosowane 
wobec ustaw przekazujących kompetencje i czy możliwe jest 
jego „przełamanie” uchwałą Sejmu?; podsumowując: czy drogą 
przekazania kompetencji Prezydenta RP bądź Rady Ministrów 
można zmodyfikować zręby konstytucyjnego modelu relacji tych 
organów, wyznaczone postanowieniami aktu aprobowanego 
w ogólnonarodowym referendum?
Doświadczenia ustrojowe ćwierćwiecza (1997–2022) stosowania 

Konstytucji RP z 1997 r . potwierdzają, że przeważającą formułą poli-
tyczną Rady Ministrów była i pozostaje formuła koalicyjna . W tym 
kontekście pojawią się pytania: czy konstytucyjna powinność współ-
działania „w zakresie polityki zagranicznej” Prezydenta RP z Preze-
sem Rady Ministrów oraz właściwym ministrem odnosi się do 
Prezesa Rady Ministrów w jego roli organu reprezentującego Radę 
Ministrów (kierującego pracami Rady oraz określającego sposoby 
wykonywania polityki, w myśl art . 148 pkt 1, 2 i 4 in fine)? Czy 
w tym względzie po stronie premiera zachodzi konieczność zasię-
gania opinii i uwzględniania stanowiska całej Rady Ministrów jako 
organu kolegialnego, a to wobec przypisania funkcji prowadzenia 
polityki zagranicznej Radzie Ministrów „jako takiej” (art . 146 ust . 1 
Konstytucji RP)? Czy powinność współdziałania „w zakresie poli-
tyki zagranicznej” (ustanowiona w art . 133 ust . 3) dotyczy li tylko 
ministra kierującego działem administracji państwowej „polityka 
zagraniczna”, czy też odnosi się do innych ministrów, o ile w polu 
polityki zagranicznej znajdą się sprawy dotykające kierowanych 
przez nich działów administracji (przykładowo: kwestie zewnętrz-
nej współpracy gospodarczej czy kulturalnej)?

Nie do końca jasne okazuje się ujęcie zakresów odpowiedzialno-
ści zarówno Prezydenta RP, jak i Rady Ministrów za zapewnienie 
bezpieczeństwa państwa . Dotyczy to m .in . regulacji składu i trybu 
powoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) . Wobec 
przypisania temu organowi statusu organu doradczego prezy-
denta oraz objęcia zakresem funkcji doradczej spraw bezpieczeń-
stwa wewnętrznego i zewnętrznego, pozostawienie otwartej kwestii 
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trybu powoływania składu Rady, w tym: obecności w jej składzie 
organów administracji rządowej odpowiedzialnych za kierowanie 
organami istotnymi dla wskazanych przedziałów bezpieczeństwa 
państwa uznać trzeba za nadmierną powściągliwość regulacyjną 
ustrojodawcy . Inaczej niż w odniesieniu do innych organów konsty-
tucyjnych państwa (a takim organem jest RBN), w art . 135 brak 
konstytucyjnego odesłania do ustawy .

W praktyce tworzenia rządów koalicyjnych, jakimi były 
wszystkie bez mała gabinety okresu obowiązywania Konstytu-
cji RP z 1997 r . (z wyjątkiem rządu J . Buzka po wyjściu z koali-
cji Unii Wolności i rządu SLD-PSL po dymisjach członków jego 
składu reprezentujących PSL), kwestie obsady stanowiska Prezesa 
Rady Ministrów i pozostałych członków składu tej Rady zdetermi- 
nowane są ustaleniami koalicyjnymi partii (formacji politycznych) 
tworzących zaplecze sejmowe rządu .

Tym niemniej warto wskazać na kontrowersje wokół wykładni 
przepisów konstytucji odnoszących się do procedur tworze-
nia rządu i etapów służących temu postępowaniu . Przepis 
art . 154 ust . 1, regulujący tzw . zasadniczą procedurę powoływa-
nia składu Rady Ministrów stanowi, iż osobę Prezesa Rady Mini-
strów desygnuje Prezydent Rzeczypospolitej . Uregulowanie to nie 
wyznacza żadnych warunków wstępnych dla takiej desygnacji, 
np . w postaci wymogu przeprowadzenia konsultacji z przewod-
niczącymi klubów parlamentarnych funkcjonujących w Sejmie 
czy też odbycia konsultacji z Marszałkiem Sejmu (organem repre- 
zentującym Sejm) . Ustrojodawca potraktował zatem czynność 
desygnacji Prezesa Rady Ministrów jako klasyczną prerogatywę 
Prezydenta RP . Dopiero na dalszym etapie dochodzi do głosu 
parlamentarna formuła rządu, manifestująca się wymogiem 
uzyskania wotum zaufania większości sejmowej .

Obligując prezydenta do powołania w określonym terminie 
(„w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przy-
jęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów”) Prezesa Rady Mini- 
strów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów, ustrojo-
dawca (jakkolwiek milcząco) przyjął, iż obsada stanowisk pozosta-
łych członków Rady Ministrów następuje zgodnie z propozycjami 
polityczno-personalnymi desygnowanego Prezesa Rady Ministrów . 
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Brak jurydycznego wymogu jakichkolwiek uzgodnień lub nawet 
konsultacji zarówno z Prezydentem RP, jak i z reprezentującym 
Sejm Marszałkiem Sejmu bądź też z przewodniczącymi klubów 
parlamentarnych . Formalna dyskrecjonalność działań desygno-
wanego Prezesa Rady Ministrów podnosi jego status ustrojowy, 
ale zarazem znaczenie aktu prezydenckiej desygnacji . Akt ten 
prowadzi wprost do powołania danej osoby na stanowisko Prezesa 
Rady Ministrów, nadto i automatycznie staje się upoważnieniem 
do zaproponowania przez desygnowanego pełnego składu rządu 
z niemożnością dokonania modyfikacji tej propozycji przez powo-
łującego rząd prezydenta .

Praktyka porozumień koalicyjnych między ugrupowaniami 
politycznymi, aspirującymi do formowania Rady Ministrów 
i pełnienia roli jej zaplecza sejmowego, pozostaje poza regulacją 
konstytucyjną i ustawową . W tym zakresie cały dwudziestopięcio-
letni okres stosowania Konstytucji pozostawał jednorodny . Utartą 
praktyką porozumień koalicyjnych było uzgodnienie osoby będą-
cej kandydatem koalicji na stanowisko Prezesa Rady Ministrów . 
Od zasady tej praktyka odstąpiła jedynie w odniesieniu do desy-
gnacji premiera M . Belki w 2004 r ., po faktycznym ustaniu koalicji 
SLD–PSL oraz przy powołaniu drugiego rządu M . Belki po niepod-
jęciu przez Sejm procedury wyboru premiera i rządu . O wskaza-
niu osoby premiera i zarazem o jego desygnacji na to stanowisko 
zadecydował wówczas prezydent . Po rozłamie w zawartej w 2005 r . 
koalicji PiS, LPR oraz Samoobrony kwestia zmian w składzie rządu 
i obsady stanowisk wicepremierów stanowiła nie tyle przedmiot 
kontynuowanych uzgodnień, co zawartego kompromisu ad hoc 
wymuszonego sytuacyjnie arytmetyką sejmową . Rozwiązanie 
to było naznaczone nietrwałością . Rychło doprowadziło do kryzysu 
wewnątrzrządowego i do podjęcia inicjatywy przedterminowego 
zakończenia kadencji Sejmu .

Dokonywana przez Prezydenta RP desygnacja Prezesa Rady 
Ministrów w ramach procedury zasadniczej tworzenia rządu (z art . 
154 ust . 1 Konstytucji) oraz drugiej procedury rezerwowej (z art . 155 
ust . 1) jest praktycznie realizacją koalicyjnych ustaleń ugrupowań 
tworzących rząd, nie zaś merytoryczną (i polityczną) decyzją prezy-
denta . Analogiczny charakter ma wybór Prezesa Rady Ministrów 
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i proponowanych przez niego członków Rady Ministrów w ramach 
pierwszej procedury rezerwowej ( zgodnej z art . 155 ust . 1 Konsty-
tucji) . Przepisy art . 154 i 155 ust . 1 pełnią zatem funkcję procedural-
nych uregulowań trybu powoływania Rady Ministrów; mają wymiar 
proceduralno-kompetencyjny, nie zaśpolityczno-personalny .

W odniesieniu do unormowań art . 157 zasadne jest spostrzeże-
nie, że Rada Ministrów ponowi solidarnie odpowiedzialność poli-
tyczną przed Sejmem (a tym samym: nie przed Senatem) . Przed 
Sejmem odpowiadają też politycznie na zasadzie indywidualnej 
pozostali członkowie Rady Ministrów, tj . wiceprezesi Rady (wice-
premierzy), ministrowie oraz (o ile zostaną powołani w danym 
składzie rządu) przewodniczący określonych ustawowo komite-
tów . Art . 157 ust . 2 Konstytucji ustanawia odpowiedzialność indy-
widualną członków Rady Ministrów za „sprawy należące do ich 
kompetencji” . Nie absorbując nadmiernie uwagi nieścisłościami 
terminologicznymi (w art . 149 ust . 1 zd . 2 mowa o „zakresie działania 
ministra”), podnieść można wątpliwość semantyczną: czy odpowie-
dzialność ta jest odpowiedzialnością za sprawy czy też za realizację 
kompetencji (działania lub zaniechania członków rządu)? Ponadto 
nie dość klarownie rysuje się kwestia odpowiedzialności wicepre-
zesów Rady Ministrów za działania, które nie zostały im przypi-
sane jako odpowiadające kompetencjom własnym oraz gdy działają 
w zastępstwie (z indywidualnego upoważnienia Prezesa Rady Mini-
strów) i w obrębie zakresu działania przypisanego Prezesowi Rady 
Ministrów . Zarzut niedopowiedzeń postawić można także unormo-
waniu indywidualnej odpowiedzialności politycznej przewodniczą-
cych określonych ustawowo komitetów (którzy z mocy stosownych 
mogą stać się członkami rządu) . Zakres spraw jest przypisywany 
komitetom (jako organom kolegialnym) . Rola (i kompetencje) ich 
przewodniczących nie są tożsame zakresowo z pełnym spektrum 
podejmowanych rozstrzygnięć i decyzji komitetu . Sprowadzają się do 
przewodniczenia pracom komitetu, reprezentowania zajętych przez 
komitet stanowisk – zasadniczo do przewodniczenia pracom komi-
tetu oraz podejmowania tylko niektórych decyzji w sprawach należą-
cych do właściwości komitetu . W tych uwarunkowaniach nietrafne 
byłoby obarczanie przewodniczącego komitetu odpowiedzialnością 
polityczną za całokształt działań i zaniechań komitetu .
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konkluzje 

Analiza 25 lat praktyki stosowania przepisów Konstytucji RP  
z 2 kwietnia 1997 r ., odnoszących się do Prezydenta RP i do Rady 
Ministrów oraz ich wzajemnych relacji pozwala na sformułowanie 
opinii potwierdzającej funkcjonalność większości unormowań . 
Na rzecz tej oceny przemawia brak kryzysów rządowych, wynika-
jących wprost z niedostatków regulacji, a polegających na niemoż-
ności sformowania nowego rządu po przeprowadzonych wyborach 
do Sejmu bądź też w przypadkach rozłamu w koalicji rządowej . 
Stosunkowo niewielka była częstotliwość dymisji rządu niezwią-
zanych z zakończeniem uprzedniej kadencji Sejmu i rozpoczęciem 
kadencji nowej (aktualizującym konstytucyjną powinnością złoże-
nia przez rząd dymisji) . Prezydent RP i Rada Ministrów spełniały 
bez istotnych przeszkód prawnych swe konstytucyjne funkcje 
zarówno w warunkach koherencji profilu politycznego rządu oraz 
obozu politycznego, który wsparł wybór danego Prezydenta RP, jak 
i w warunkach kohabitacji . 

W poddanym oglądowi okresie kohabitacja zaistniała cztero-
krotnie . Wystąpiła długoterminowo w latach 1997–2001, 2007–2010, 
zaś „okazjonalnie” i przejściowo w okresach „rozbiegnięcia się” 
terminów rozpoczęcia kadencji prezydenta oraz rozpoczęcia lub 
zakończenia misji rządu o odmiennym od prezydenckiego rodowo-
dzie partyjno-politycznym . Dotyczyło to okresów: 
1) od 31 października do 23 grudnia 2005 r . (końcowej fazy 

prezydentury A . Kwaśniewskiego i pierwszych miesięcy rządu 
K . Marcinkiewicza; 

2) od 6 sierpnia do 16 listopada 2015 r . (od objęcia urzędu prezy-
denta przez A . Dudę po kres funkcjonowania rządu E . Kopacz 
i zaprzysiężenie rządu B . Szydło) . 
Funkcjonowanie obu poddanych charakterystyce organów 

nie doznało poważniejszych zakłóceń po dekompozycji uprzed-
nio zawartych koalicji rządowych i po wymuszonym relacjami 
międzypartyjnymi sięgnięciu po formułę rządu mniejszościowego 
(rząd J . Buzka po opuszczeniu koalicji przez Unię Wolności, pierw-
szy i drugi rząd M . Belki) . Konstytucyjny model został zachowany 
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i spełnił podstawowe rygory swej funkcjonalności także po tragedii 
smoleńskiej, tj . w warunkach czasowego pełnienia funkcji Prezy-
denta RP przez Marszałka Sejmu (do kwietnia po 6 sierpnia 2010 r .) . 

Pozytywna, co do zasady, ocena funkcjonalności modelu relacji 
między Prezydentem RP a Radą Ministrów, przyjętego 2 kwietnia 
1997 r ., nie stoi na przeszkodzie wskazania na istotne ustrojowo 
wątpliwości co do trafności rozwiązań ustrojowych bądź co do 
jakości jurydycznej ujęcia unormowań w kwestiach szczegółowych . 
Wątpliwości te zostaną uszeregowane zgodnie z przyjętą w opraco-
waniu gradacją ich znaczenia i zasięgu . 

Najpoważniejsza wątpliwość dotyczy niespójności pomiędzy 
polityczną (wyborczą) legitymizacją osoby piastującej urząd Prezy-
denta Rzeczypospolitej a możliwościami oddziaływania Prezy-
denta  RP na proces powoływania oraz trwałość składu Rady 
Ministrów . Analogiczna dysproporcja odnosi się do oddziaływania 
Prezydenta RP na funkcjonowanie Rady w sferach objętych wspólną 
odpowiedzialnością obu organów . Zarówno w procedurze zasadni-
czej powoływania rządu, jak i w trakcie stosowania procedur rezer-
wowych (art . 154 ust . 3; art . 155 Konstytucji) działania prezydenta 
mają de facto charakter formalny . Zastanawia też brak wymogu 
(stosowanego efektywnie w szeregu innych państw) odbycia konsul-
tacji prezydenta z przywódcami (reprezentantami) ugrupowań 
politycznych reprezentowanych w Sejmie przed podjęciem decyzji 
o powołaniu premiera i powierzeniu mu misji tworzenia rządu . Brak 
tego rodzaju konsultacji pośrednio podważa znaczenie głosowania 
obywateli w wyborach parlamentarnych . Sprzyja oddaniu decyzji 
w kwestii tworzenia rządu w gestię wąskich gremiów kierowni-
czych partii politycznych, które uzyskały reprezentację w Sejmie . 
Gruntuje niekorzystne z punktu widzenia standardów demokracji 
przeświadczenie, iż wpływ wyborców kończy się na etapie oddania 
głosu w wyborach parlamentarnych . 

Ustrojodawca  – w następstwie niekorzystnych doświadczeń 
okresu stosowania Małej Konstytucji z 1992 r .  – poniechał też 
wymogu przeprowadzenia konsultacji pomiędzy desygnowanym 
Prezesem Rady Ministrów a Prezydentem RP w przedmiocie obsady 
kierownictw działów administracji „korespondujących” z funk-
cjami Prezydenta RP (sprawy zagraniczne, kwestie bezpieczeństwa 
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zewnętrznego i wewnętrznego państwa, obronność i organizacja Sił 
Zbrojnych) . Brak konsultacji w procesie formowania Rady Mini-
strów, zwłaszcza przy różnicach profilu politycznego prezydentury 
i rządu, może przyszłościowo utrudnić współdziałanie Prezy-
denta RP z Prezesem Rady Ministrów oraz z ministrami objętymi 
konstytucyjnymi procedurami współdziałania, a reprezentującymi 
odmienne od prezydenckiej opcje polityczne .

Sposób wysłowienia poddanych analizie przepisów Konstytucji 
RP nie pozwala na precyzyjne rozgraniczenie zakresu odpowiedzial-
ności Prezydenta RP i zakresu odpowiedzialności Rady Ministrów, 
dotyczącej sfery bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego 
państwa . Poza ogólnym odwołaniem się do „współdziałania władz” 
w preambule do Konstytucji brak nakazu współdziałania Prezy-
denta RP i Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa państwa 
oraz w dziedzinie obronności (nawet w postaci ogólnej klauzuli 
podobnej do unormowania art . 133 ust . 3, odnoszącego się do 
„zakresu polityki zagranicznej”) .

Pewnym mankamentem regulacji konstytucyjnej jest też niedo-
precyzowanie trybu postępowania i skali dyskrecjonalności (lub jej 
braku) działań Prezydenta RP oraz wymaganych czynności Rady 
Ministrów i jej Prezesa w odniesieniu do wypowiadania ratyfiko-
wanych umów międzynarodowych . Wypowiedzenie ratyfikowanej 
umowy międzynarodowej jest czynnością kierunkowo odwrotną 
(ale ustrojowo równoważną) względem ratyfikacji umowy . Niwe-
luje przyszłościowo skutki jej zawarcia oraz ratyfikacji . Następstwa 
prawne wypowiedzenia umowy są, ze względu na jej stosowanie, 
szersze niż bezpośrednie następstwa ratyfikacji . Dotyczą wielu 
konsekwencji prawnych i faktycznych jej – niejednokrotnie wielolet-
niego – obowiązywania . Wypowiedzenie umowy przez Prezydenta 
RP rodzi też istotne reperkusje dla prowadzenia przez rząd poli-
tyki w zakresie, którego dotyczyła wypowiedziana umowa, a także 
w relacjach ze stronami wypowiedzianej umowy . Z tego powodu 
tryb wypowiadania umów międzynarodowych, z uwzględnieniem 
ich różnorodności i odmienności w trybie ratyfikacji, wnioskowa-
nia w kwestii wypowiedzenia umowy oraz roli Rady Ministrów i jej 
uprawnień w tym zakresie .
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Zwraca uwagę całkowite uzależnienie trwałości rządu od układu 
sił politycznych w Sejmie, a w trakcie działania danego rządu – od 
wyniku głosowania w przedmiocie konstruktywnego wotum nieuf-
ności . W tym zakresie ustrojodawca konstytucyjny akceptował zało-
żenie reaktywnej roli prezydenta . Prezydent nie został wyposażony 
w żaden instrument formalnego oddziaływania prewencyjnego, 
które skutecznie służyłoby zachowaniu spójności ekipy rządowej 
i przetrwaniu okresowych sporów w szeregach koalicji rządowej 
bądź w samym rządzie . Nie służy temu przyjęta formuła Rady Gabi-
netowej, która ogranicza się – w zasadzie – do wzajemnej wymiany 
informacji, bez jakichkolwiek reperkusji dla funkcjonowania rządu .

Punkt ciężkości w ochronie trwałości ekip rządowych tkwi 
zatem w wymogach:

a) nadania wotum nieufności dla rządu formuły wyłącznie 
wotum konstruktywnego; 

b) aprobaty wniosku o wotum konstruktywne przez bezwzględną 
większość posłów . 

Praktyka ustrojowa lat 1997–2022 nie dostarczyła przykładów 
egzekwowania indywidualnej odpowiedzialności konstytucyjnej 
członków Rady Ministrów . Z tego też powodu nie istnieje możliwość 
dokonania zweryfikowanej empirycznie oceny potencjalnej roli 
prezydenta w egzekwowaniu odpowiedzialności konstytucyjnej 
członków Rady Ministrów, w tym: w inicjowaniu postępowania 
przed Trybunałem Stanu . Intensywność angażowania autorytetu 
prezydenta, rodzaj i zakres zgłaszanych zarzutów i konsekwen-
cja w ich wspieraniu w toku postępowania mogłyby, potencjalnie, 
dookreślić relacje pomiędzy prezydentem a poszczególnymi człon-
kami składu Rady Ministrów .





ŁUKASZ BUCZKOWSKI

Konstytucyjne uwarunkowania wyboru posłów 
i senatorów w Polsce

wprowadzenie

Dwudziestopięciolecie uchwalenia i obowiązywania Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r .1 stanowi 
doskonałą okazję do refleksji nad jej postanowieniami, w tym 
nad  – szczególnie istotnymi z punktu widzenia realizacji zasady 
przedstawicielskiej formy rządów  – regułami wyłaniania posłów 
i senatorów . Z oczywistych względów uwagi zawarte w niniejszym 
opracowaniu ograniczone będą jedynie do wybranych zagadnień 
związanych z obsadzaniem składu obydwu izb polskiego parlamentu, 
nie pretendując do miana kompleksowej analizy złożonej problema-
tyki systemu wyborczego do organów władzy ustawodawczej . Prze-
gląd instytucji służących ukształtowaniu personalnej obsady Sejmu 
i Senatu przeprowadzony zostanie na podstawie szczegółowej syste-
matyki rozdziału IV Konstytucji, koncentrując się na różnicach 
w trybie wyłaniania posłów i senatorów, warunkach biernego prawa 
wyborczego ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek niegod-
ności wyborczej oraz na systemie stwierdzania ważności wyborów 
do Sejmu i do Senatu . Stosownie do postanowień konstytucyjnych, 
w odniesieniu do pierwszej izby, zastosowanie znajduje nawiązująca 

1 Dz . U . z 1997 r . Nr 78, poz . 483 ze zm .
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do art . 11 Konstytucji marcowej2 oraz art . 3 ust . 1 Małej Konsty- 
tucji z 1992 r .3 zasada pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego4, 
obejmująca powszechność, równość, bezpośredniość, proporcjo-
nalność5 oraz głosowanie tajne (art . 96 ust . 2) . W przypadku izby 
drugiej ustawa zasadnicza statuuje wybory trójprzymiotnikowe 
(zgodnie z art . 97 ust . 2 mają one charakter powszechny, bezpo-
średni oraz odbywają się w głosowaniu tajnym)6, uzupełnione przez 
art . 256 Kodeksu wyborczego7 o zasadę większości . Uwzględnia-
jąc ukształtowaną w tym zakresie tradycję, Konstytucja przewi-
duje czteroletnią kadencję obu izb parlamentu  – przy założeniu, 
że kadencje Sejmu i Senatu są ze sobą powiązane – oraz utrzymuje 
wprowadzone nowelą konstytucyjną z 17 marca 1995 r .8 rozwiązanie, 

2 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz . U . z 1921 r . Nr 44, poz . 267 ze zm .
3 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r . o wzajemnych stosun-
kach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o samorządzie terytorialnym, Dz . U . z 1992 r . Nr 84, poz . 426 ze zm .
4 Szerzej zob . L . Garlicki, Komentarz do art. 96, [w:] Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Komentarz, t . II, Warszawa 2005, s . 6 .
5 Na etapie prac konstytucyjnych proporcjonalne wybory do Sejmu przewi-
dywały projekty: prezydencki, PSL i UP, SLD oraz KPN . W pracach Podkomi-
sji organów władzy zasada proporcjonalności została poddana krytyce przez 
pełnomocnika projektu obywatelskiego, zakładającego mieszany system 
wyborczy (⅔ posłów miało być wyłanianych w wyborach większościowych) . 
Dwie poprawki zakładające wykreślenie proporcjonalności wyborów do 
Sejmu zostały zgłoszone w trakcie II czytania projektu Konstytucji w Zgroma-
dzeniu Narodowym . Ich autorzy wyrażali pogląd, że system proporcjonalny 
odbiera wyborcom realny wpływ na personalną obsadę parlamentu, pozo-
stawiając decyzję kierownictwom partii politycznych . Obie poprawki zostały 
odrzucone zdecydowaną większością głosów . Zob . R . Chruściak, Sejm i Senat 
w Konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów, Warszawa 2002, s . 50 i nast . 
6 W trakcie prac na kształtem konstytucyjnego ujęcia zasad prawa 
wyborczego do Senatu projekty prezydencki, senacki oraz KPN wymie-
niały również zasadę równości . Co interesujące, projekt prezydencki – który 
uznać należy za rozwiązanie wątpliwe  – łączył ją z jednomandatowymi 
okręgami wyborczymi . Interesującą propozycję zgłosił przedstawiciel 
SLD, postulując podział mandatów senatorskich proporcjonalnie do liczby 
ludności, w stosunku 2 mandaty na milion mieszkańców, następnie zaś po 
1 mandacie na każde 500 tys ., co pozwoliłoby na urealnienie zasady równości . 
Ostatecznie wyraz „równe” wykreślono z projektu . Zob . R . Chruściak, Sejm 
i Senat . . ., s . 55 i nast .
7 Tj . Dz . U z 2022 r ., poz . 1277 [dalej: Kw] .
8 Dz . U . z 1995 r . Nr 38, poz . 184 .
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zgodnie z którym kadencje obydwu izb rozpoczynają się z dniem 
zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia 
poprzedzającego zebranie się Sejmu następnej kadencji . Na zasa-
dzie wymienności kompetencji z Marszałkiem Sejmu w zakresie 
zarządzania wyborów parlamentarnych i prezydenckich wybory 
do Sejmu i Senatu zarządza głowa państwa nie później niż 90 dni 
przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji parlamentu, ustala-
jąc datę głosowania na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 
30 dni przed upływem kadencji Sejmu i Senatu (art . 98 ust . 1 i 2) . 
Bierne prawo wyborcze przysługuje posiadającemu prawo wybiera-
nia9 obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania  

9 Na marginesie rozważań na temat zasad wybieralności posłów i senato-
rów należy podkreślić, iż obowiązująca Konstytucja zerwała z występującą 
przed jej uchwaleniem dywersyfikacją konsekwencji prawomocnego ubezwła-
snowolnienia jednostki w sferze czynnego prawa wyborczego . Należy jedynie 
przypomnieć, że w stanie prawnym poprzedzającym uchwalenie Konstytu-
cji z 1997 r . pozbawienie czynnego prawa wyborczego dotykało jedynie tych 
obywateli, w stosunku do których przesłankami ubezwłasnowolnienia stały 
się choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy . Prawa wybierania nie 
tracili natomiast ubezwłasnowolnieni na podstawie pijaństwa lub narkomanii, 
co prowokowało liczne uwagi krytyczne . O ile bowiem nie budzi w doktrynie 
wątpliwości fakt, iż brak rozpoznania znaczenia swoich czynów występujący 
z powodu zaburzeń psychicznych nie pozwala również racjonalnie korzystać 
z praw politycznych (zob . np . K . Skotnicki, Zasada powszechności w prawie 
wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000, s . 140), o tyle arbitralne 
decydowanie o podziale ubezwłasnowolnionych na kategorie dysponujące 
czynnym prawem wyborczym oraz go pozbawione nie znajduje racjonal-
nych podstaw, stanowiąc rozstrzygnięcie krzywdzące dla grupy wyłączonej 
z udziału w głosowaniu . Rezygnację z określania w przepisach konstytucyj-
nych materialnych przesłanek ubezwłasnowolnienia skutkujących pozba-
wieniem prawa wybierania ocenić należy pozytywnie jako uwzględniającą 
cyklicznie zgłaszane postulaty nauki prawa konstytucyjnego (zob . W . Sokole-
wicz, Komentarz do art. 62, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, t . I, Warszawa 2005, s . 28 oraz przywołane tam poglądy S . Gebethnera; 
Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do Ustawy z dnia 12 kwietnia 
2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, Warszawa 2001, 
s . 7; W . Skrzydły, Prawa wyborcze obywateli, [w:] Wolności i prawa polityczne 
(red . tenże), Kraków 2002, s . 125 i nast .) . Tym niemniej wskazać trzeba, 
iż występujące na gruncie polskiego prawa domniemanie braku minimalnego 
nawet rozeznania osób ubezwłasnowolnionych (również częściowo) w istocie 
i znaczeniu wyborów budzi liczne zastrzeżenia . W doktrynie wskazuje się, 
że celem instytucji ubezwłasnowolnienia ma być przede wszystkim ochrona 
jednostki, nie zaś poniżające zawężenie jej uprawnień . Zob . S . J . Jaworski, 
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kończy 21 lat (wybory do Sejmu) lub 30 lat (Senat) . Należy już 
w tym miejscu zasygnalizować, że w pierwotnym brzmieniu 
Konstytucja nie zawierała w treści art . 99 przesłanek niegodno-
ści wyborczej, zaś zmianę w tym zakresie wprowadzono na mocy 
nowelizacji ustawy zasadniczej z dnia 7 maja 2009 r .10 Obecnie, 
stosownie do dyspozycji art . 99 ust . 3 Konstytucji, nie może zostać 
wybrana do Sejmu osoba skazana prawomocnie na karę pozba-
wienia wolności za przestępstwo umyślne publicznoskargowe11 . 
Nie jest to jedyna przesłanka wyłączająca bierne prawo wybor-
cze do parlamentu, ponieważ zgodnie z postanowieniami art . 11 
§ 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego nie ma prawa wybieralności osoba 
skazana prawomocnie za złożenie fałszywego oświadczenia lustra-
cyjnego . W odniesieniu do trybu ustalania ważności wyborów do 
Sejmu i Senatu, obowiązująca ustawa zasadnicza utrzymuje model 
weryfikacji jurysdykcyjnej, wprowadzony do polskiego powojen-
nego porządku konstytucyjnego (zamiast budzącej zastrzeżenia 
kontroli parlamentarnej, sprawowanej przez właściwe izby) prze-
pisami Małej Konstytucji z 1992 r ., wyposażając w prawo stwier-
dzania prawomocności elekcji do Sejmu i Senatu Sąd Najwyższy . 

Dalsze rozważania toczyć się będą w obrębie trzech instytu-
cji parlamentarnego prawa wyborczego: zasadniczy nurt doty-
czyć będzie przekształceń systemu wyborczego sensu stricto, 
z położeniem nacisku na skutki stosowanej formuły wyborczej 
w zakresie realizacji zasady równości materialnej wyborów12;  

J . Zbieranek, Uwaga 2 do art. 192, [w:] K . W . Czaplicki i in ., Kodeks wybor-
czy. Komentarz, Warszawa 2018, s . 476 oraz przywołany tam tekst P . Uziębły, 
Cenzusy wyborcze XXI w. – potrzeba nowego podejścia, Toruń 2014, s . 32 . 
10 Dz . U . z 2009 Nr 114, poz . 946 .
11 Pomimo występujących sporów w nauce prawa karnego przyjmuje się, 
że na gruncie konstytucyjnym pojęcie „przestępstwo” obejmuje zarówno 
przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego, jak również przestępstwo 
skarbowe . Por . J . Raglewski, Niektóre problemy wykładnicze normatywnego 
ujęcia przesłanki tzw. niegodności wyborczej w polskim prawie wyborczym, 
„Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, z . 1, s . 7 
oraz P . Kociubiński, Niegodność wyborcza a niektóre instytucje prawa karnego 
i konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2012, Nr 1 (108), s . 62 .
12 Równość materialna wyborów wyraża się we wpływie, jaki głos 
oddany podczas elekcji wywiera na jej ostateczne rezultaty . Co do zasady, 
waga każdego głosu powinna być jednakowa (co jest zamierzeniem utopij-
nym) lub zmierzać do równości . W odniesieniu do struktury okręgów 
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przesłanek wyłączających prawo wybieralności do Sejmu i Senatu; 
różnic w zakresie skutków stwierdzenia nieważności wyboru 
posła lub nieważności wyborów w okręgu wyborczym do Sejmu 
a uznaniem nieprawomocności wyboru senatora .

analiza

Wybory do izb polskiego parlamentu pod rządami Konstytucji 
z 1997 r . odbywają się na podstawie odmiennych systemów wybor-
czych: skład Sejmu wyłaniany jest proporcjonalnie, przy zastosowa-
niu 5-procentowej klauzuli zaporowej (8% dla koalicji wyborczych)13 
oraz z wykorzystaniem systemu V . d’Hondta jako metody podziału 
mandatów, zaś senatorowie wybierani są zasadą większości względ-
nej14 . Argumenty przywoływane przez zwolenników obydwu 
formuł wyborczych są wyczerpująco opisane w doktrynie i nie ma  

wyborczych należy ją rozumieć jako powinność wyłaniania przez miesz-
kańców okręgu wyborczego tylu mandatariuszy, ilu przypada na taką samą 
liczbę ludności w innym okręgu wyborczym . Z kolei równość formalna 
wyraża się w przyznaniu każdemu wyborcy w ramach tego samego okręgu 
wyborczego jednakowej liczby głosów . Zob . szerzej A . Żukowski, System 
wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004, s . 15 . Należy zauważyć, że 
oprócz równości wyborów w znaczeniu formalnym i materialnym współ-
cześnie zwykło się również wyodrębniać „równość możliwości”, która 
polega na stworzeniu ram prawnych umożliwiających udział w procesie 
wyborczym (w tym uzyskanie mandatu) wszystkim jego uczestnikom 
na równych zasadach . Szerzej zob . P . Uziębło, Zasada równości wyborów 
parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, 
Warszawa 2013, s . 44 .
13 Należy przypomnieć, że wprowadzenie w 1993 r . 5-procentowej 
klauzuli zaporowej w wyborach do Sejmu, mającej na celu zapobieże-
nie rozdrobnieniu politycznemu izby, sprowokowało również uwagi 
krytyczne, zarzucające naruszanie przez próg wyborczy zasady równości . 
Tak . np . Z . Czeszejko-Sochacki, Polskie prawo parlamentarne, Warszawa 
1995, s . 19 . Por . także M . Chmaj, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1991–1997, Warszawa 1999, s . 89 . 
14 Jedynie w przypadku zarejestrowania jednego kandydata w okręgu 
wyborczym obowiązuje wymóg uzyskania bezwzględnej większości 
głosów (art . 273 § 1 Kw) .
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potrzeby ich szerokiego przytaczania15 . Ogólnie stwierdzić należy, 
że wśród zalet systemu większościowego wskazuje się: aktywną rolę 
zasady większości przekładającą się na utworzenie stabilnej więk-
szości rządowej, mniejszy odsetek głosów nieważnych, stymula-
cję związków między wyborcami z okręgu a mandatariuszami, 
niższe koszty przeprowadzenia procedur wyborczych oraz mniejszy 
poziom ich skomplikowania, czytelniejszą odpowiedzialność przed-
stawiciela oraz eliminację politycznych ruchów skrajnych . Nato-
miast jako główną wadę systemu większościowego wymienia się jego 
deformujący wpływ na ostateczne wyniki wyborów wyrażający się 
w wyłączeniu lub znaczącym ograniczeniu partycypacji w podziale 
mandatów przez mniejsze partie i  – co za tym idzie  – wysoki 
odsetek głosów straconych . Wśród korzyści płynących z propor-
cjonalności podkreśla się pełniejsze odtworzenie woli wyborców 
wyrażonej w akcie głosowania odzwierciedlone w pluralistycznym 
składzie izby, centralną reprezentację ruchów politycznych o mniej-
szym stopniu społecznego poparcia, możliwość partycypowania 
przez nie w sprawowaniu władzy czy wreszcie sposób wyższego 
stopnia realizacji zasady równości materialnej wyborów . Za niedo-
statki systemu proporcjonalnego uznaje się przede wszystkim ewen-
tualność nadmiernej dyferencjacji politycznej w łonie parlamentu 
(częściowo niwelowaną przez klauzule zaporowe), rozmycie odpo-
wiedzialności w obrębie koalicji rządowej, możliwość uzyskiwania 
miejsc mandatowych przez mało popularnych polityków dzięki 
głosom liderów partyjnych oraz nadmierne umocnienie pozycji 
kierownictwa partii politycznych16 . Bez względu na obowiązującą 

15 Zob . np . D . Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów 
politycznych, Warszawa 2004, s . 140; B . Banaszak, Zalety i wady wyborczego 
systemu proporcjonalnego, Toruń 2008, s . 6; J . Szymanek, Optymalizacja 
formuły wyborczej. Dylematy wyboru ordynacji proporcjonalnej czy więk-
szościowej, „Studia Wyborcze” 2007, t . 4, s . 42; K . Skotnicki, Wpływ funkcji 
wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, „Prze-
gląd Sejmowy” 2007, nr 2, s . 17; M . Chmaj, Zasady polskiego prawa wybor-
czego, [w:] tenże, W . Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2011, s . 68 .
16 J . Jaskiernia, Przesłanki aksjologiczne usztywniania zasad wyborczych 
w ustawie zasadniczej a problem racjonalności postulatów zmiany konstytu-
cji, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, red . S . Grabowska, 
R . Grabowski, Rzeszów 2008, s . 167 .



167konSTyTUCyJnE UwaRUnkowanIa wyboRU PoSłów I SEnaToRów w PolSCE

formułę wyborczą należy mieć na uwadze, że nie istnieje idealny 
system wyborczy, zapewniający pełne odwzorowanie pluralistycz-
nego charakteru społeczeństwa w składzie parlamentu17 . W każdym 
przypadku uwzględnić należy określony poziom deformacji osta-
tecznych wyników elekcji . Ich stopień uzależniony jest od decyzji 
ustrojo- i ustawodawcy, uznającego przewagę korzyści płynących 
z zastosowania określonej rozwiązania18 . Ponieważ zasadniczym 
celem niniejszego wątku rozważań jest wykazanie wpływu przy-
jętego systemu wyborczego sensu stricto na realizację idei równej 
wagi każdego głosu, szczególnie istotne jest – chociażby skrótowe – 
odniesienie się do instytucji wykazujących bezpośredni związek 
z zasadą równości materialnej wyborów: jednolitej normy przed-
stawicielstwa, struktury okręgów wyborczych oraz zasad ustalania 
wyników wyborów w odniesieniu do obu izb . 

Występowanie jednolitej normy przedstawicielstwa w wyborach 
do Sejmu stanowi konsekwencję przyjęcia w 1960 r . stałej liczby 
przedstawicieli (w uprzednim stanie prawnym jeden mandat posel-
ski przypadał na 60 tysięcy mieszkańców) . Stosownie do postano-
wień art . 201 § 3 Kw, okręg wyborczy do Sejmu obejmuje obszar 
województwa lub jego część, zaś granice okręgu nie mogą naruszać 
wchodzących w jego skład powiatów ziemskich i grodzkich . Liczbę 
posłów wyłanianych w poszczególnych okręgach określa się z zasto-
sowaniem jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez 
podzielenie liczby mieszkańców kraju przez ogólną liczbę wybie-
ranych przedstawicieli (460) . Zgodnie z informacją GUS, opraco-
waną na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego, 
na dzień 31 grudnia 2021 r . liczba mieszkańców Polski wynosiła 
38  080  411 osób19 . Oznacza to, że jednolita norma przedstawi-
cielstwa obliczona na potrzeby wyborów sejmowych wynosiłaby 

17 K . Rzążewski, W . Słomczyński, K . Życzkowski, Każdy głos się liczy. 
Wędrówka przez krainę wyborów, Warszawa 2014, s . 236 . 
18 Zob . np . A . Antoszewski, R . Alberski, Systemy wyborcze, [w:] A . Anto-
szewski, R . Herbut, Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównaw-
cza, Wrocław 2008, s . 240 oraz B . Michalak, Deformacje wyników wyborów, 
[w:] Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, red . B . Michalak, 
A . Sokala, Warszawa 2010, s . 22 .
19 Wyniki badań bieżących – Baza Demografia – Główny Urząd Statystyczny 
[dostęp: 5 .09 .2022] .
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obecnie 82  783 osoby . Na taką liczbę mieszkańców okręgu przy-
padać powinien jeden mandat poselski i taką wartością kierować 
powinien się Sejm podczas wyznaczania granic okręgów wybor-
czych, liczących od 7 do 20 mandatów20 . Podkreślić należy, że prze-
pisy regulujące zasady tworzenia okręgów wyborczych do Sejmu 
wykazują dążenie ustawodawcy do możliwie pełnego wdrożenia 
idei równości materialnej wyborów . Zgodnie bowiem z dyspozycją 
art . 202 § 1 pkt 1 i 2 Kw, ustalone według normy przedstawiciel-
stwa ułamki liczby mandatów poselskich równe lub większe od ½ 
zaokrągla się w górę, gdyby zaś w rezultacie powyższego postę-
powania liczba mandatów do obsadzenia była wyższa niż 460, 
mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach, w których 
norma okazała się najniższa . Analogicznie, w przypadku ustalenia 
niższej liczby mandatów niż konstytucyjna liczba posłów, dodat-
kowe miejsca mandatowe przyznaje się okręgom o najwyższym 
poziomie normy przedstawicielstwa . Rozwiązanie to ocenić należy 
pozytywnie jako gwarancję realizacji zasady równości materialnej 
wyborów do Sejmu . Z wyjątkiem pierwszych wyborów do Sejmu 
po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu wszystkie kolejne elekcje do 
tej izby przeprowadzane były na podstawie zasady proporcjonal-
ności21, przy zróżnicowanej strukturze okręgów wyborczych oraz 
przy zastosowaniu rozmaitych metod podziału mandatów . Jedy-
nie dla przypomnienia zasygnalizować należy, że liczba i wielkość 
okręgów wyborczych do Sejmu przechodziła po przełomie ustrojo-
wym z roku 1989 r . znaczące przemiany: od 37 okręgów liczących 
od 7 do 17 mandatów pod rządami ordynacji sejmowej z 1991 r .22, 

20 Podział na okręgi w sprzeczności z jednolitą normą przedstawicielstwa 
stanowiłby naruszenie zasady równości . Por . wyrok TK z 3 listopada 2006 r ., 
K 31/06, OTK-A 2006/10, poz . 147 . 
21 Ukształtowaną tradycją jest również stosowanie 5-procentowego progu 
wyborczego jako instytucji przeciwdziałającej nadmiernemu rozdrobnieniu 
politycznemu izby . Stanowi to konsekwencję wyborów z 1991 r ., przeprowa-
dzonych pod rządami ordynacji wyborczej z 1991 r ., która klauzuli zaporo-
wej nie zawierała, przyczyniając się do znaczącego rozczłonkowania składu 
izby, w której zasiadali przedstawiciele aż 29 ugrupowań politycznych, co 
w konsekwencji doprowadziło do przedterminowych wyborów w 1993 r . 
Zob . A . Żukowski, dz . cyt ., s . 173 . 
22 Zob . szerzej R . Chruściak, System wyborczy i wybory w Polsce 1989–1998. 
Parlamentarne spory i dyskusje, Warszawa 1999, s . 65 .
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przez rozdrobnienie okręgów w ustawie wyborczej z 1993 r . do 52, 
obejmujących od 3 do 17 mandatów23, do rozwiązania przyjętego 
przez ordynację z 2001 r .  – recypowanego przez Kodeks wybor-
czy – wyrażającego się w utworzeniu 41 okręgów, obejmujących od 
7 do 19 mandatów24 (pod rządami kodeksu od 7 do 20) . Decyzja 
o podziale kraju na okręgi wyborcze stanowi akt o szczególnej wadze 
z punktu widzenia demokratyzmu postępowania wyborczego . Jeśli 
za cel wyborów proporcjonalnych uznamy możliwie wierne odtwo-
rzenie stopnia społecznego poparcia dla określonych komitetów 
wyborczych, wykluczone jest instrumentalne wyznaczanie granic 
okręgów, gwarantujące sukces wyborczy konkretnemu ugrupo-
waniu, dokonywanie zmian pochopnych czy przeprowadzanych 
bezpośrednio przed wyborami, na podstawie aktualnych wyników 
badań stanu opinii publicznej . W polskich przepisach wyborczych – 
co należy podkreślić z aprobatą – odnajdujemy instytucje, służące 
stabilizacji podziału na okręgi wyborcze . Wskazać tu należy posta-
nowienia Kw regulujące zasady dokonywania zmian granic okręgów 
wyborczych, stosownie do których Sejm dokonuje zmian w podziale 
na okręgi na skutek przekształceń w zasadniczym podziale teryto-
rialnym państwa lub zmian liczby mieszkańców okręgu, lub kraju 
nie później niż na 3 miesiące przed dniem, kiedy upływa termin 
zarządzenia wyborów do Sejmu (art . 203 § 3 Kw)25 . Z kolei zmiana 
granic powiatów, której efektem byłaby zmiana granic okręgów 
wyborczych, jest niedopuszczalna w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających upływ kadencji Sejmu oraz  – w przypadku skrócenia 

23 Na 52 okręgi wyborcze aż 22 obejmowały zaledwie od 3 do 5 mandatów . 
Rozwiązanie takie odpowiadało interesom ugrupowań politycznych o wyso-
kim stopniu społecznego poparcia, przy ograniczeniu szans mandatowych 
komitetów słabszych . Przy tak zakreślonej strukturze okręgów wzrasta próg 
naturalny, to jest najniższa liczba głosów konieczna do uzyskania mandatu . 
24 Wyznaczenie minimalnej liczby mandatów na 7 stanowić miało 
barierę dla zbyt wysokiego progu naturalnego, który pod rządami ordyna-
cji z 1993 r . w okręgach 3-mandatowych wynosił aż 23,9% . Zob . S . Gebeth-
ner, Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji 
z 1997 r., [w:] Podstawowe pojęcia rozdziału I Konstytucji RP. Materiały ogólno-
polskiej sesji katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Wisła 3–5 VI 1999 r.), 
red . E . Zwierzchowski, Katowice 2000, s . 208 . 
25 Zmian w podziale na okręgi wyborcze nie dokonuje się w przypadku skró-
cenia kadencji Sejmu (art . 203 § 5 Kw) .
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kadencji Sejmu  – od dnia zarządzenia wyborów do stwierdzenia 
ich ważności (art . 203 § 2 Kw) . Obok struktury okręgów wybor-
czych również metody podziału mandatów pomiędzy uprawnione 
komitety wyborcze ulegały znaczącym przekształceniom . W wybo-
rach w 1991 r . przy rozdziale mandatów w okręgach wyborczych 
stosowana była – uchodząca za najbardziej sprawiedliwą z punktu 
widzenia realizacji zasady proporcjonalności  – metoda Hare-Nie-
meyera, zaś mandaty z listy ogólnopolskiej dzielono na podstawie 
zmodyfikowanej metody A . Sainte-Lague’a26 – korzystnej dla ugru-
powań o średnim stopniu społecznego poparcia  – która zastoso-
wanie znalazła również w wyborach do Sejmu z 2001 r .27 Obecnie 
obowiązująca metoda V . d’Hondta, sprzyjająca silnym komite-
tom, pojawiła się po raz pierwszy w przepisach ordynacji sejmowej 
z 1993 r . Podobnie jak decyzja w sprawie struktury i wielkości okrę-
gów wyborczych, tak i wybór metody rozdziału mandatów stanowi 
istotne rozstrzygnięcie, wpływające na ostateczne wyniki wyborów . 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, która z licznie występujących 
metod rozdziału mandatu w ramach systemu proporcjonalnego 
jest najkorzystniejsza . W sferze teoretycznej zależeć to będzie od 
celów, jakie chcą osiągnąć twórcy ustawy wyborczej: możliwie 
wysokiego uwzględnienia pluralistycznej struktury społeczeństwa 
w składzie parlamentu czy też uniknięcia nadmiernego rozdrob-
nienia politycznego izby . W sferze praktycznej natomiast będzie 
to zawsze decyzja polityczna, uwzględniająca interesy większości 
parlamentarnej, inkorporującej określone rozwiązanie do przepi-
sów ordynacji wyborczej . Inną sprawą jest, czy decyzja ta przełoży 
się w przyszłym postępowaniu wyborczym na konkretne korzyści 
mandatowe zwolenników wprowadzonej metody, czy też – na skutek 
przekształceń stopnia społecznego poparcia dla konkretnych komi-
tetów  – przyniesie skutek odwrotny . Mając na uwadze powyższe 
ustalenia, można stwierdzić, że materialny aspekt konstytucyjnej 

26 R . Chruściak, System wyborczy…, s . 69 .
27 Zauważyć należy, że w polskich warunkach ustrojowych zastosowanie 
znalazła również klasyczna metoda Sainte-Lague’a, jednakże w odniesieniu 
do wyborów samorządowych (w latach 2006–2008) była przewidziana jako 
metoda rozdziału mandatów w gminach liczących powyżej 20 tys . mieszkań-
ców, w powiatach i województwach .
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zasady równości wyborów do Sejmu znajduje konkretyzację na 
gruncie przepisów ustawowych, zaś kształt odnośnych regula-
cji Kw wskazuje na dążenie jego twórców do urzeczywistnienia 
idei równej siły każdego głosu . Jakkolwiek modelowa realizacja 
zasady równości materialnej nie jest możliwa w praktyce, instytucje 
polskiego prawa wyborczego uwzględniają jej znaczenie oraz prze-
widują gwarancje jej wdrażania .

Odmiennie kształtuje się sytuacja w odniesieniu do wyborów 
senackich . W celu pełniejszego zobrazowania zagadnienia należy 
sformułować kilka uwag o charakterze historycznym . Warto pamię-
tać, że po restytucji drugiej izby polskiego parlamentu w 1989 r ., rezy-
gnacja z zasady równości materialnej w wyborach do Senatu miała 
charakter w pełni świadomy, co wynikało z faktu wyłaniania senato-
rów w województwach zgodnie z zasadą, iż na każde z nich przypadają 
2 mandaty senatorskie (wyjątek stanowiły województwa warszawskie 
oraz katowickie, którym przyznano po 3 mandaty)28 . Powiązanie 
wyborów senackich z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa 
utrzymał art . 3 ust . Małej Konstytucji z 1992 r ., przewidując, że Senat 
składa się ze 100 senatorów wybieranych w województwach . Obecna 
ustawa zasadnicza zrywa to powiązanie, przesądzając jedynie w treści 
art . 97 ust . 1 o liczebności izby drugiej . Co warte podkreślenia, już 
na etapie prac konstytucyjnych uznano, że rezygnacja z umocowania 
wśród przymiotników wyborczych do Senatu zasady równości nie 
przesądzała definitywnie braku możliwości jej zawarcia w przepi-
sach ustawy wyborczej29 . Na gruncie ustawowym zasadnicza zmiana 
zasad wyłaniania senatorów nastąpiła w ordynacji wyborczej do 

28 Stan taki przewidywały art . 3 ordynacji wyborczej do Senatu z 7 kwiet-
nia 1989 r . (Dz . U . 1989 Nr 19, poz . 103) oraz art . 2 ust . 3 ordynacji wyborczej 
do Senatu z 10 maja 1991 r . (tj . Dz . U . 1994 Nr 54, poz . 224 ze zm .) . W trak-
cie prac nad ordynacją z 1989 r . strona opozycyjna poddawała to rozwiąza-
nie konsekwentnej krytyce jako „niesprawiedliwe i powodujące negatywny 
odbiór społeczny” . Zob . W . Orłowski, Senat Trzeciej Rzeczypospolitej. Geneza 
instytucji, Zamość 2000, s . 67 . 
29 Por . stanowisko przedstawiciela Rady Ministrów, prof . S . Gebethnera, 
wyrażone podczas posiedzenia podkomisji redakcyjnej, zgodnie z którym 
projektowany przepis nie wyłączał możliwości przeprowadzenia wybo-
rów równych (lub nawet proporcjonalnych) do Senatu, ponieważ nie zawie-
rał w swej treści zakazu takiego zorganizowania elekcji . R . Chruściak, Sejm 
i Senat…, s . 56 . Podobnie L . Garlicki, Komentarz do art. 97..., s . 10 . 
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Sejmu i Senatu z 12 kwietnia 2001 r .30 Zgodnie z brzmieniem art . 191 
ust . 2 i 3 przywołanego aktu w okręgu wyborczym wybierano od 2 
do 4 senatorów, zaś okręg wyborczy stanowiło województwo lub jego 
część, przy założeniu, że granice okręgów wyborczych do Senatu nie 
mogły naruszać granic okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu . 
Dodatkowo, wzorując się na postanowieniach ordynacji wyborczej 
do Senatu z 1922 r ., w treści art . 192, określono liczbę senatorów 
wyłanianych w poszczególnych województwach, z zastosowaniem 
ogólnopolskiej jednolitej normy przedstawicielstwa . Co więcej, jeśli 
województwo nie stanowiło samodzielnego okręgu wyborczego 
(samodzielnymi okręgami były jedynie województwa opolskie, podla-
skie, lubuskie i świętokrzyskie), z art . 192 ust . 2 i 3 ordynacji wynikała 
konieczność ustalenia liczby mandatów senatorskich przypadających 
na okręg za pomocą jednolitej wojewódzkiej normy przedstawiciel-
stwa, stanowiącej iloraz liczby mieszkańców województwa oraz liczby 
senatorów w nim wyłanianych31 . Te właśnie instytucje nakazują 
zastanowić się, czy pod rządami ordynacji wyborczej z 2001 r . kate-
gorycznie wykluczyć można było obowiązywanie zasady równości 
materialnej w odniesieniu do wyborów senackich . Brak formalnego 
wymienienia zasady równości w przepisach Konstytucji oraz ustawy 
wyborczej nie przesądzał o niemożności jej praktycznego występo-
wania . Stanowisko w tej sprawie zależy w dużej mierze od przyjętej 
definicji zasady równości materialnej . Jeśli uzna się, że jest ona reali-
zowana jedynie wtedy, gdy siła każdego głosu jest równa (co w istocie 
nie jest możliwe do uzyskania)32, to należy stwierdzić, że w wyborach 
do Senatu na gruncie ordynacji z 2001 r . zasada równości w ujęciu 
materialnym nie była respektowana . Natomiast jeżeli przyjmie się, że 
z równością materialną wyborów mamy do czynienia wówczas, gdy 
w przepisach prawa zostały stworzone odpowiednie warunki, aby 
waga każdego głosu zmierzała do równości – przyjęte przez ordyna-
cję rozwiązania zdawały się realizować ten postulat33 . Zarówno liczba 

30 Tj . Dz . U . 2007 Nr 190, poz . 1360 ze zm . 
31 S . Gebethner, dz . cyt ., s . 279 .
32 Zob . M . Przywara, System wyborczy do Sejmu i do Senatu po 1989 roku – 
ciągłość i zmiany, Warszawa 2012, s . 226 .
33 Podobnie B . Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, Warszawa 2009, s . 505 oraz K . Skotnicki, Ogólna charakterystyka trybu 
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senatorów wybieranych w poszczególnych województwach ustalana 
była przy wykorzystaniu jednolitej normy przedstawicielstwa, jak 
i przewidziano normę wojewódzką w jednostkach niestanowiących 
samodzielnych okręgów wyborczych . Co warte podkreślenia w aspek-
cie rozważań na temat równości materialnej, ustawodawca wyka-
zał się elastycznym podejściem do wielkości okręgów wyborczych 
(2–4), umożliwiającym podział województw  – na które przypadała 
nieparzysta liczba mandatów – na okręgi wyborcze pełniej uwzględ-
niające zależność między liczbą mieszkańców a liczbą mandatów34 . 
W stanie prawnym wprowadzonym postanowieniami Kodeksu 
wyborczego poczynione powyżej uwagi stają się w znacznym zakre-
sie bezprzedmiotowe . Ustawa z 5 stycznia 2011 r ., ustalając system 
jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu35, 
niejako automatycznie zakończyła dyskusje w sprawie realizacji 
zasady równości materialnej w odniesieniu do izby drugiej . Wniosek 
taki jest uprawniony pomimo ulokowania w kodeksie mechanizmów 
mających na celu niwelowanie nierówności w sile głosu pomiędzy 
poszczególnymi okręgami . Obowiązująca ustawa wyborcza wzorem 
swej poprzedniczki nie wskazuje wprost liczby senatorów wybiera-
nych w poszczególnych województwach, zawiera natomiast przepis 
(art . 261 § 2), zgodnie z którym do ustalenia liczby senatorów przy-
padających na konkretny region wykorzystuje się jednolitą normę 
przedstawicielską36 . Za jej pomocą dokonuje się również podziału na 

uchwalenia i postanowień ordynacji wyborczej od Sejmu RP i do Senatu 
RP z 12 kwietnia 2001 r ., „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4, s . 81 .
34 W praktyce na 40 okręgów wyborczych do Senatu aż 16 stanowiły okręgi 
trzymandatowe, a tylko w dwóch przypadkach wyłaniano 4 senatorów . 
35 Takie ukształtowanie okręgów wyborczych przez ustawodawcę stało się 
przedmiotem postępowania przed TK, w którym wnioskodawcy dowodzili, że 
stanowi ono naruszenie art . 62 ust . 1 w zw . z art . 32 ust . 1 Konstytucji . Trybu-
nał Konstytucyjny nie podzielił tego poglądu, argumentując, iż „ świadome 
pominięcie przez ustrojodawcę zasady równości materialnej w wyborach do 
Senatu w art . 97 ust . 2 oznacza, że również z treści innych przepisów konsty-
tucyjnych nie można tej zasady zrekonstruować . Por . wyrok TK z 20 lip- 
ca 2011 r ., K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz . 61 . Szczegółowo na temat wątpliwo-
ści i zastrzeżeń zgłaszanych pod adresem JOW-ów piszą A . Stec, G . Szwałek, 
Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu RP (2011–2019)  – 
problem wagi głosu, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 2 (163), s . 153 i nast .
36 Odejście od sztywnego określenia liczby mandatów przypadających na 
województwo tłumaczy się potrzebą zapewnienia większej elastyczności 
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okręgi wyborcze37 z uwzględnieniem następujących zasad: jeżeli iloraz 
wynikający z podzielenia mieszkańców okręgu przez jednolitą normę 
przedstawicielstwa jest równy lub większy od 2, należy zmniejszyć 
granice okręgu; a contrario, w przypadku gdy iloraz ten jest mniej-
szy niż 0,5 – granice okręgu należy poszerzyć . Oceniając pozytyw-
nie występowanie na gruncie Kw powyższych rozwiązań, nie sposób 
jednak uznać, iż gwarantują one równość materialną wyborów senac-
kich lub choćby ją przybliżają . Zasadniczy problem polega na zaka-
zie naruszania granic okręgów wyborczych do Sejmu przy tworzeniu 
okręgów senackich . Powoduje to, że – przy uwzględnieniu wysoko-
ści normy przedstawicielskiej oraz zakazu naruszania granic powia-
tów i miast na prawach powiatów – dysproporcje w liczbie ludności 
poszczególnych jednomandatowych okręgów wyborczych sięgają 
w krańcowych przypadkach setek tysięcy mieszkańców . Stosownie 
do art . 2 ust . 2 pkt Kodeksu Dobrej Praktyki w Sprawach Wybor-
czych, przyjętego przez Komisję Wenecką w dniach 18–19 paździer-
nika 2002 r .38, dla zagwarantowania równej siły głosu odstępstwa od 
normy przedstawicielstwa nie powinny przekraczać 10%, a nie mogą 
być wyższe niż 15% . W odniesieniu do 100 jednomandatowych okrę-
gów wyborczych do Senatu aż w 41 odchylenie od normy przekracza 
15%, zaś w 4 jest wyższe niż 50% (w okręgu nr 30, obejmującym część 
województwa małopolskiego, dysproporcja wynosi 70%), co prowadzi 
do znaczących naruszeń zasady równości materialnej wyborów39 . 

Kolejne zagadnienie warte uwagi stanowi konstrukcja art . 99 ust . 3 
Konstytucji, konkretnie zaś – przesłanki niegodności wyborczej do 
parlamentu . W pierwotnym ujęciu ustawa zasadnicza nie zawierała 

w przesuwaniu mandatów między województwami, a co za tym idzie, lepszego 
dostosowania granic okręgów do – z założenia sztywnej – liczby mandatów . 
Szczegółowo na ten temat pisze M . Jarentowski, Zmiana systemu wyborczego 
do Senatu RP z 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4 (105), s . 38 .
37 Okręg wyborczy stanowi część obszaru województwa, zaś jego granice 
nie mogą naruszać granic okręgów wyborczych do Sejmu . Miasto na prawach 
powiatu liczące powyżej pół miliona mieszkańców może zostać podzielone na 
2 lub więcej okręgów wyborczych (art . 260 § 2 i 3 Kw) . 
38 Tekst Kodeksu: CoE Kodeks Dobrej Praktyki (wordpress .com) 
[dostęp: 6 .09 .2022] .
39 K . Składowski, Zasada równości wyborów a wybory do Senatu w kodek-
sie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red . K . Skotnicki, 
Warszawa 2011, s . 289 . 
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postanowienia wyłączającego prawo wybieralności do Sejmu i Senatu, 
zaś stosowną nowelizację uchwalono 7 maja 2009 r .40 Warto w ogól-
nym zarysie prześledzić przekształcenia treści dyskutowanego prze-
pisu w toku prac parlamentarnych oraz ich wpływ na występujące 
współcześnie zastrzeżenia w stosunku do rozszerzania na gruncie 
ustawowym kryteriów pozbawienia biernego prawa wyborczego .
Projekt zmiany Konstytucji w omawianym zakresie został złożony 
przez posłów Platformy Obywatelskiej 26 lutego 2008 r .41 W uzasad-
nieniu wnioskodawcy podkreślali konieczność wyeliminowania ze 
składu izby osób z kryminalną przeszłością, uznając za niedopusz-
czalne pełnienie funkcji przedstawicielskich oraz stanowienie prawa 
przez posłów i senatorów, którzy sami prawo naruszali . Jak podkre-
ślali autorzy, przyjęcie zmiany przyczynić się miało do poprawy 
wizerunku organów władzy ustawodawczej, zaś projekt stanowił 
odpowiedź na społeczne oczekiwania . Przed jego wniesieniem prze-
prowadzono sondaże, które pokazały, że 85% obywateli opowiada się 
za niemożnością sprawowania mandatu przez prawomocnie skaza-
nych42 . Co więcej, podkreślano, iż stosowne przepisy wprowadzono 
już w odniesieniu do członków organów samorządu terytorialnego . 
Nie budzi wątpliwości fakt, że standardy stawiane posłom i sena-
torom nie mogą być niższe niż wymagane od samorządowców43 . 
W oryginalnym brzmieniu projektowany przepis miał znacząco 
bardziej restrykcyjny charakter niż finalna konstrukcja art . 99 ust . 3 . 
Przewidywał bowiem, że:

Posłem i senatorem nie może być osoba: 1) karana za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; 2) wobec której wy-
dano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie 
karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego 
z oskarżenia publicznego44. 

40 Dz . U . 2009 Nr 114, poz . 946 .
41 Druk nr 432/VI kad .
42 Uzasadnienie do druku nr 432/VI kad ., s . 1 .
43 Tamże .
44 Trudno nie wskazać uchybień o charakterze redakcyjnym przywołanego 
przepisu . Wydaje się, że konstrukcja „posła i senatora” powinna przyjąć formę 
„posła lub senatora” w świetle treści art . 102 Konstytucji, zaś szczególne zdzi-
wienie budziła niekonsekwencja wnioskodawców posługujących się pojęciem 
„prawomocnego wyroku” w pkt 2, zaś w pkt 1 używających kolokwialnego 
określenia „karany” zamiast „skazany prawomocnym wyrokiem” . 
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W toku pierwszego czytania projektu obok głosów popierających 
szeroko ujęty zakres pozbawienia prawa wybieralności45 pojawiały 
się również uwagi krytyczne, wskazujące na nadmierny rygo-
ryzm regulacji, czyniący  – w razie przyjęcia propozycji  – polską 
Konstytucję pod tym względem najsurowszym aktem w Unii Euro-
pejskiej46 . Formułowano również postulaty wykreślenia z projektu 
instytucji warunkowego umorzenia postępowania47 oraz wnioski 
o ograniczenie dyspozycji art . 99 ust . 3 jedynie do przypadków 
prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za prze-
stępstwa umyślne publicznoskargowe48 . Co szczególnie istotne dla 
dalszych uwag, już w toku pierwszego czytania pojawiła się propo-
zycja ujęcia w projekcie przesłanki kłamstwa lustracyjnego jako 
skutkującego niegodnością wyborczą  – nie stała się ona przed-
miotem zainteresowania izby49 . Sejm zdecydował o przekazaniu 
projektu do Komisji Nadzwyczajnej, która po rozpatrzeniu go 
na 9 posiedzeniach odbytych od 12 czerwca 2008 r . do 19 lute- 
go 2009 r . i szczegółowej dyskusji uwzględniającej stanowisko 
opozycji, złożyła w dniu 19 lutego 2009 r . sprawozdanie ze swych 
prac wraz z wnioskiem o uchwalenie nowelizacji art . 99 Konsty-
tucji w brzmieniu: „3 . Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może 
być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

45 Oprócz wnioskodawców za takim ujęciem opowiadali się posłowie Klubu 
Lewicy . Por . Sprawozdanie stenograficzne z 15 posiedzenia Sejmu w dniu 
8 maja 2008 r . (VI kad .), łam 167 . PSL wyrażał potrzebę określenia katalogu 
przestępstw, popełnienie których powodowałoby niegodność wyborczą . 
Tamże, łam 168 .
46 Tamże, łam 165 i n . (wypowiedź posła A . Mularczyka, PiS) . Poseł 
wskazał na konieczność uzależnienia pozbawienia prawa wybieralności 
od rodzaju orzeczonej kary, jej wysokości oraz warunków popełnie- 
nia przestępstwa, posługując się kryterium szczególnego potępienia 
społecznego .
47 Tamże, łam 169 . Poseł prof . M . Filar trafnie wskazał, że w przypadku 
warunkowego umorzenia postępowania nie można mówić o skazaniu, stąd też 
zamieszczenie tej instytucji w treści art . 99 ust . 3 uznać należało za niecelowe . 
Opowiadał się również za zawężeniem granic projektowanego pkt 1 .
48 Tamże, łam 173 (wypowiedź posła A . Dery, PiS) . Co bardzo interesujące 
z punktu widzenia dalszych rozważań, przedstawiciel PiS domagał 
się zastosowania identycznego kryterium w stosunku do organów 
samorządowych .
49 Tamże, łam 174 [wypowiedź posła J . Gosiewskiego (PiS)] .
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wolności50 za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicz-
nego”51 . W toku drugiego czytania projektu zgłoszona została przez 
Klub PiS poprawka52, którą można określić – również ze względu 
na nieostry charakter jej sformułowania – ideową . Wnioskodawcy 
domagali się rozszerzenia art . 99 o ust . 4 w brzmieniu:

Prawa wybieralności w wyborach do Sejmu i do Senatu nie po-
siadają osoby, które służyły lub pracowały przed 1 stycznia 1990 
w strukturach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i podpo-
rządkowanemu jej aparatowi przymusu państwowego, prowa-
dziły działania, które były wymierzone w dążenia Narodu do 
niepodległości i wolności, prawa obywateli oraz prawa Kościoła 
i niezależnych instytucji społecznych, w tym osoby prowadzące 
i wspomagające te działania. 

Komisja Nadzwyczajna opowiedziała się w dodatkowym spra-
wozdaniu za odrzuceniem poprawki53, co nastąpiło podczas 
trzeciego czytania projektu . Wtedy również dyskutowana zmiana 
Konstytucji została uchwalona 404 głosami za, przy zaled-
wie 9 wstrzymujących się54 . Senat nie skorzystał z prawa wniesienia 
poprawek, prezydent zaś podpisał nowelizację ustawy zasadni-
czej 9 lipca 2009 r . Ukształtowanie treści art . 99 ust . 3 Konstytu-
cji RP nie wyczerpuje dyskusji w sprawie przesłanek wyłączających 
bierne prawo wyborcze do parlamentu . Według art . 11 § 2 pkt 
Kw biernego prawa wyborczego nie posiada również osoba, wobec 
której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę 
prawa wybieralności, o którym mowa w art . 21a ust . 2a Ustawy 
z dnia 18 października 2006 r . o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz 
treści tych dokumentów55 . Tym samym, jakkolwiek pełniąc 

50 Bez znaczenia jest przy tym, czy orzeczono karę bezwzględnego pozba-
wienia wolności, czy zastosowano warunkowe zawieszenie jej wykonania . 
Zob . J . Raglewski, dz . cyt ., s . 12 .
51 Druk 1721/VI kad .
52 Poprawkę złożył poseł P . Gosiewski . Zob . Sprawozdanie stenograficzne 
z 39 posiedzenia Sejmu w dniu 1 kwietnia 2009 r . (VI kad .), łam 167 .
53 Druk nr 1721-A/VI kad .
54 Sprawozdanie stenograficzne z 41 posiedzenia Sejmu w dniu 7 maja 2009 r . 
(VI kad .), łam 212 .
55 Tj . Dz . U . z 2021 r ., poz . 1633 ze zm . 
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jedynie funkcję porządkującą w odniesieniu do ustawy lustracyj-
nej56, Kodeks wyborczy rozszerza katalog przesłanek niegodności 
wyborczej w stosunku do regulacji konstytucyjnej . Zgodnie z linią 
orzeczniczą TK wyrażoną m .in . w wyrokach z 10 listopada 1998 r .57 
oraz z 24 listopada 2008 r .58, konstytucyjne unormowanie prawa 
wybieralności ma charakter zupełny i nie może podlegać zawężeniu 
w drodze ustawy59 . Nie może uzasadniać takiego działania zasada 
proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności 
wynikająca z art . 31 ust . 3 ustawy zasadniczej, ponieważ przepis ten 
nie stanowi podstawy ustawowej derogacji innej normy konstytucyj-
nej, kompleksowo i wyczerpująco regulującej określoną instytucję60 . 
Należy przy tym mieć na uwadze, że wyrok wydany na podstawie 
art . 21a ust . 2a ustawy lustracyjnej nie mieści się w ramach art . 62 
ust . 2 Konstytucji, zgodnie z którym jednostka może zostać pozba-
wiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu (bez 
określenia materialnych przesłanek takiego orzeczenia) . Ów przepis 
odnosi się bowiem do czynnego prawa wyborczego, nie zaś do prawa 
wybieralności . To stanowisko uzasadnia wniosek, że rozszerze-
nie katalogu przesłanek niegodności wyborczej do Sejmu i Senatu 
wymagać powinno nowelizacji Konstytucji61 . Na marginesie powyż-
szych uwag wskazać również należy naruszenie spójności przepi-
sów kodeksowych regulujących kryteria wyłączające bierne prawo 
wyborcze poprzez wprowadzenie zmiany do treści art . 11 § 2 pkt 162, 
wyrażającej się w ustanowieniu w stosunku do organu wykonaw-
czego gminy bardziej restrykcyjnych warunków niż w odniesieniu 

56 A . Kisielewicz, Uwaga 11 do art. 11, [w:] K . W . Czaplicki i in . Kodeks 
wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018, s . 79 .
57 K 37/97, OTK 1998/6, poz . 99 .
58 K 66/07, OTK-A 2008/9, poz . 158 .
59 Zob . także A . Szmyt, Ocena konstytucyjności przepisów ustawy lustracyj-
nej, Biuletyn Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 1/27/98, s . 7 i nast .
60 A . Kisielewicz, dz . cyt ., s . 71 .
61 Tak m .in . tamże, s . 71 i nast . oraz M . Sobczak, A . Sokala, Ograniczenia bier-
nego prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Amicus 
hominis et defensor iustitie. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego 
Ferdynanda Rymarza, red . D . Dudek, M . Gapski, W . Łączkowski, Lublin 2010, 
s . 328; B . Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej…, s . 515 . 
62 Omawianą nowelizację wprowadzono ustawą z dnia 31 stycznia 2009 r . 
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, Dz . U . z 2019 r ., poz . 273 .
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do pozostałych urzędów i stanowisk obsadzanych na podstawie 
ustawy wyborczej . Według nowelizacji nie posiada prawa wybieral-
ności na urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba, która 
została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub za umyślne prze-
stępstwo skarbowe . Nie ma tu zatem znaczenia rodzaj orzeczonej 
kary  – oprócz pozbawienia wolności może ją stanowić również 
grzywna lub ograniczenie wolności . Przywoływane przez wniosko-
dawców z Klubu PiS argumenty, zgodnie z którymi zmiana ta miała 
na celu ujednolicenie przepisów Kw z postanowieniami ustawy 
o pracownikach samorządowych63, nie brzmiały szczególnie prze-
konująco w warunkach ostrego konfliktu politycznego z wybraną 
kilka miesięcy wcześniej prezydent Łodzi, skazaną na karę grzywny 
za przestępstwo umyślne publicznoskargowe, a także w świetle 
wskazanych już powyżej postulatów wyrażanych podczas prac nad 
nowelizacją art . 99 Konstytucji64 . 

Ostatni wątek zawężonych uwag na temat konstytucyjnych 
uwarunkowań wyboru posłów i senatorów dotyczyć będzie systemu 
weryfikacji wyborów . Jak już wspomniano wyżej, Konstytucja 
z 1997 r . utrzymuje jurysdykcyjny model stwierdzania ważności 
wyborów, wprowadzony przepisami Małej Konstytucji z 1992 r .65 
Rozwiązanie to należy ocenić z aprobatą, ponieważ sądowy model 
ustalania prawomocności elekcji jawi się jako rozwiązanie zdecydo-
wanie korzystniejsze niż uprzednio obowiązujący system kontroli 
parlamentarnej, w którym izby pozostawały sędziami we własnej 
sprawie . Podkreślenia przy tym wymaga, że aktualnie obowiązu-
jące reguły kształtowania składu izb Sądu Najwyższego pozostają 

63 Uzasadnienie do druku nr 3163/VIII kad ., s . 7 .
64 Przywoływane powyżej wypowiedzi o nadmiernym rygoryzmie propo-
nowanych w pierwotnym kształcie ograniczeń oraz wnioski o zawężenie 
przesłanek niegodności wyborczej w odniesieniu do kandydatów na radnych 
i wójtów do prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego . Zob . wyżej, s . 12 . 
Za harmonizacją przesłanek wyłączających bierne prawo wyborcze opowia-
dają się m .in . M . Sobczyk, A . Sokala, Ograniczenia biernego prawa.. ., s . 323 . 
Krytycznie na temat dywersyfikacji kryteriów wyłączających w zależności 
od rodzaju postępowania wyborczego pisze również J . Raglewski, dz . cyt ., s . 8 . 
65 Zob . szerzej R . Balicki, Weryfikacja ważności wyborów ogólnokrajowych 
w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 4/2021, s . 255 i nast .
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poza zakresem analizy niniejszego opracowania . Co do zasady 
stwierdzić należy, że wynikający z art . 101 ust . 1 i 2 Konstytu-
cji RP system jurysdykcyjnej weryfikacji wyborów parlamentar-
nych zasługuje na pozytywną ocenę, jako angażujący w proces 
ustalania ważności elekcji do Sejmu i Senatu organ, który – przy-
najmniej z założenia  – cechuje niezależności od władzy ustawo-
dawczej i wykonawczej66 . Nie znaczy to jednak, że ukształtowany 
model stwierdzania ważności wyborów nie prowokuje wątpliwo-
ści i zastrzeżeń w odniesieniu do swych poszczególnych instytucji . 
Konstytucyjna regulacja z art . 101 ma z natury rzeczy charakter 
ograniczony i została rozwinięta w przepisach Kodeksu wyborczego . 
Obok warstwy normatywnej, odnoszącej się wprost do ważności 
wyborów parlamentarnych, ustawa wyborcza w rozdziale 10 działu 
I formułuje warunki wnoszenia protestów wyborczych w stosunku 
do wszystkich podlegających kontroli postępowań . Już w odnie-
sieniu do poszczególnych postanowień tej jednostki redakcyjnej 
można sformułować pewne zastrzeżenia . W art . 82 § 1 i 2 Kw usta-
lającego przesłanki skutecznego wniesienia protestu wyborczego 
znalazły się sformułowania: 

z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom […] 
mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników gło-
sowania lub wyników wyborów oraz naruszenia przepisów kodek-
su dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub 
wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów. 

Wątpliwości budzi konstrukcja językowa przepisów, zdająca 
się przerzucać na skarżącego ciężar ustalenia, czy do przestępstwa 
(lub naruszenia przepisów kodeksu) rzeczywiście doszło . Wnoszący 
protest nie dysponuje prawnymi środkami pozwalającymi stwierdzić 
owe fakty, w szczególności popełnienie przestępstwa, co pozostaje 
w gestii sądu karnego . Podobne uwagi wyrazić trzeba w odniesie-
niu do sformułowania o wywarciu wpływu podnoszonych przesła-
nek protestu na przebieg elekcji lub jej wynik . Wykazanie związku 

66 Stwierdzenie ważności wyborów w drodze uchwały podjętej w składzie 
całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (zgodnie z art . 26 § 1 
ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r . o Sądzie Najwyższym, tj . Dz . U . z 2021 r ., 
poz . 1904 ze zm .) ma charakter obligatoryjny, niezależny od faktu zakwestio-
nowania elekcji . Zob . L . Garlicki, Komentarz do art. 101…, s . 3 .
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przyczyno-skutkowego pomiędzy podstawą protestu a jej wpływem 
(lub jego brakiem) na wyniki postępowania wyborczego należy do 
organu stwierdzającego ważność wyborów, nie zaś do legitymowa-
nego do złożenia protestu67 . Kolejne zastrzeżenie dotyczy zawężenia 
w przepisach ustawy wyborczej podstawy protestu jedynie do ściśle 
określonych kategorii naruszeń jej przepisów, podczas gdy zamia-
rem ustrojodawcy wyrażonym w art . 101 ust . 2 wydaje się przyznanie 
wyborcom prawa do zakwestionowania każdego stadium postępo-
wania wyborczego, wpływającego na ostateczne wyniki wyborów68 . 
Obok podniesionej wyżej strony redakcyjnej niektórych przepisów 
składających się na postępowanie weryfikacyjne  – zagadnieniem 
o większym ciężarze gatunkowym jest możliwość praktycznego 
zastosowania poszczególnych regulacji obowiązującego modelu 
stwierdzania ważności wyborów parlamentarnych . O ile tryb usta-
lania prawomocności wyborów do Senatu nie budzi zasadniczych 
wątpliwości69, o tyle ewentualne skutki wykorzystania konkret-
nych przepisów rozdziału 8 działu III Kw nie są oczywiste . Zgodnie 
z art . 82 § 1 Kw protest wyborczy może zostać wniesiony przeciwko 
wyborom w całości, przeciwko ważności wyborów w jednym lub 
kilku okręgach albo przeciwko ważności wyboru konkretnego posła . 
Zaskarżenie prawomocności całości postępowania wyborczego do 
Sejmu nie prowokuje rozbudowanych uwag, natomiast ewentualne 
unieważnienie ważności wyborów w okręgu wyborczym (okręgach 

67 Strona redakcyjna przywołanych przepisów nie pozostaje w logicz-
nym związku z art . 241 § 3 Kw przejrzyście stwierdzającym, że obowiąz-
kiem wnoszącego protest jest określenie zarzutów oraz wskazanie dowodów 
na ich poparcie  – ocena zasadności protestu należy do Sądu Najwyższego . 
Zob . K . Gołyński, Prawa wyborcze w praktyce, Warszawa 1995, s . 25 . 
68 Zob . Z . Jarosz, Nowa ordynacja wyborcza do Sejmu RP, „Państwo i Prawo” 
1993, z . 7, s . 17 oraz Ł . Buczkowski, Stwierdzanie ważności wyborów parla-
mentarnych i prezydenckich na gruncie kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks…, 
red . K . Skotnicki, s . 215 .
69 Obowiązywanie w wyborach do Senatu systemu większościowego 
opartego na systemie jednomandatowych okręgów wyborczych nie impli-
kuje w przypadku unieważnienia wyboru senatora problemów typowych 
dla systemu proporcjonalnego, powiązanego z klauzulą zaporową . Odpo-
wiednie zastosowanie znajdzie tu art . 244 § 3 Kw . Na marginesie zauważyć 
należy, że wśród przesłanek wygaśnięcia mandatu senatorskiego określonych 
w art . 279 Kw nie występuje – podobnie jak w przypadku posłów – stwierdze-
nie nieważności wyboru .
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wyborczych) nieść może poważne konsekwencje . Należy mieć 
na uwadze, że w wyborach do izby pierwszej obowiązuje propor-
cjonalny system wyborczy powiązany z 5-procentową klauzulą 
zaporową (8% dla koalicji wyborczych) liczoną w skali kraju . Stwier-
dzenie nieważności wyborów w okręgu mogłoby się zatem przełożyć 
na utratę uprawnień do udziału w podziale mandatów przez jedne 
komitety wyborcze i uzyskaniu ich przez inne . Trzeba pamiętać 
o obowiązującej w polskim prawie wyborczym zasadzie domnie-
mania ważności wyborów parlamentarnych – w chwili podejmowa-
nia uchwały o ważności wyborów do Sejmu i Senatu mamy już do 
czynienia z funkcjonującym parlamentem70 . Potrzeba ponownego 
ukształtowania składu izby spowodowałaby chaos organizacyjny 
i zaburzenie prac legislatywy71 . Podobne uwagi można sformułować 
w odniesieniu do przewidzianej w Kw możliwości uznania nieważ-
ności wyboru pojedynczego posła . Gdyby nawet przyjąć, że w takim 
przypadku mandat przypada kolejnemu kandydatowi z tej samej 
listy (choć nie ma ku temu podstawy prawnej), to na przeszkodzie 
stoi fakt, iż wśród przesłanek wygaśnięcia mandatu poselskiego 
(art . 247 Kw) uzasadniających zastosowanie procedury obsadzenia 
wakatu w trybie art . 251 Kw nie występuje stwierdzenie nieważności 
wyboru . Przewidziane w art . 244 § 3 Kw postanowienie o przepro-
wadzeniu ponownych wyborów posła wydaje się wątpliwe w świetle 
wskazanych powyżej implikacji systemu proporcjonalnego72 . Wska-
zać można na pojawiające się w doktrynie wątpliwości co możli-
wości stwierdzenia nieważności wyborów (wyboru) na podstawie 
przesłanki przestępstwa przeciwko wyborom . Mając na uwadze 
dyspozycję art . 242 § 1 i 2 Kw, SN rozpatruje protesty wyborcze 
w postępowaniu nieprocesowym, a w przypadku uznania zasad-
ności podniesionych zarzutów formułuje ocenę, czy przestępstwo 
(naruszenie przepisów) miało wpływ na wynik wyborów . Wydaje 
się wątpliwe orzekanie przez SN  – dodatkowo w postępowaniu 

70 Stosownie do art . 109 ust . 2 Konstytucji pierwsze posiedzenia izb zarządza 
Prezydent RP w ciągu 30 dni od dnia wyborów, zaś zgodnie z treścią art . 244 
§ 2 Kw SN podejmuje uchwałę w sprawie ważności wyborów parlamentarnych 
nie później niż w ciągu 90 dni po wyborach .
71 Zob . S . Gebethner, dz . cyt ., s . 117 oraz K . Gołyński, dz . cyt ., s . 35 .
72 Tak m .in . M . Chmaj, Sejm Rzeczypospolitej…, s . 97 . 
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procesowym – o fakcie popełnienia czynu zabronionego, co pozo-
staje we właściwości sądu karnego73 . Ponadto, z zestawienia termi-
nów procedury karnej z kodeksowym terminem przewidzianym dla 
wydania uchwały w sprawie ważności wyborów zdaje się wyłaniać 
niskie prawdopodobieństwo zakończenia postępowania karnego 
przed upływem 90 dnia od dnia elekcji74 . 

wnioski

Analiza konstytucyjnej regulacji wyłaniania posłów i senatorów, 
koncentrująca się na wybranych instytucjach prawa wyborczego do 
parlamentu, pozwala na sformułowanie kilku wniosków końcowych . 

Przede wszystkim należy zauważyć, że katalog przepisów 
kształtujących tryb obsadzania obu izb polskiego parlamentu 
ma stosunkowo zwarty charakter . Składa się na niego 6 artyku-
łów, z których jedynie art . 98, odnoszący się do kadencji Sejmu 
i Senatu, warunków jej przedterminowego zakończenia oraz 
trybu zarządzania wyborów parlamentarnych, ma rozbudo-
waną postać, pozostałe zaś przepisy cechuje zwięzła konstrukcja . 
Co do zasady nie może to dziwić, ponieważ ustawa zasadnicza 
z natury rzeczy nie może być aktem nadmiernie szczegółowym . 
Zawiera ona w sobie normy kształtujące fundamenty instytu-
cji ustrojowych, których rozbudowa następuje w drodze przepi-
sów rangi podkonstytucyjnej . Spośród omawianych przepisów 
odesłanie do ustawowego rozwinięcia postanowień Konstytucji 
zawierają art . 100 ust . 3 (w zakresie ustalenia zasad zgłaszania 
kandydatów, przeprowadzenia wyborów i warunków ich ważno-
ści) oraz art . 101 ust . 2 (w odniesieniu do ustawowego ujęcia  

73 Zob . J . Repel, Weryfikacja wyborów parlamentarnych w polskim prawie 
konstytucyjnym, [w:] Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyj-
nym, red . K . Działocha, Wrocław 1995, s . 128 . Por . także postanowienie 
SN z 2005 r ., III SW 120/05 .
74 Zob . Z . Szonert, Sądowa kontrola procedur wyborczych, wyników wyborów 
i referendów, [w:] Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej 
(1990–2000), Warszawa 2000, s . 58 . 
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warunków zgłaszania protestów wyborczych) . Należy jednak mieć 
na uwadze, że tam, gdzie regulacja konstytucyjna nie jest wyczer-
pująca, również otwiera się przed legislatywą możliwość uszcze-
gółowienia jej postanowień . Przykładem takiego przepisu jest art . 
97, określający zasady wyłaniania senatorów . Pominięcie w nim 
zasady równości oraz określenia systemu wyborczego sensu stricto 
daje parlamentowi sposobność ukształtowania tych elementów 
w drodze przepisów ustawowych . Tak więc nie jest wykluczone 
na gruncie konstytucyjnym ani wprowadzenie proporcjonalnych 
wyborów do Senatu, ani ustalenie takich zasad wyłaniania sena-
torów, w których zachowana byłaby równość materialna wybo-
rów . Omawiana swoboda legislacyjna nie może jednak wykraczać 
poza ratio legis regulacji konstytucyjnej . Przykładem pojawiających 
się w tym zakresie wątpliwości i doktrynalnych dyskusji jest rozsze-
rzenie przesłanek niegodności wyborczej w drodze ustawy poza 
kryterium wynikające ze znowelizowanego art . 99 Konstytucji .

Instytucją, którą w opinii autora niniejszego artykułu można 
nazwać krokiem wstecz wobec poprzedniego stanu prawnego, jest – 
stanowiące konsekwencję konstytucyjnego milczenia  – ukształ-
towanie systemu wyłaniania senatorów z jednomandatowych 
okręgów wyborczych . O ile ordynacja wyborcza do parlamentu 
z kwietnia 2001 r . wprowadzała mechanizmy umożliwiające reali-
zację zasady równości materialnej również w odniesieniu do Senatu 
(wykorzystanie zarówno jednolitej ogólnopolskiej, jak i woje-
wódzkiej normy przedstawicielstwa oraz możliwość elastycznego 
dostosowywania liczby mandatów do liczby mieszkańców dzięki 
strukturze 2-, 3- i 4-mandatowych okręgów wyborczych), o tyle 
Kodeks wyborczy wysiłki te zniweczył . Pozostawienie instrumen-
tów mających służyć zniwelowaniu niesprawiedliwych, sięgających 
w skrajnych przypadkach setek tysięcy mieszkańców odchyleń 
od normy przedstawicielstwa, nie przynosi zamierzonego efektu 
w połączeniu z koniecznością kształtowania okręgów wyborczych, 
w których obsadza się jeden mandat . Dodatkowo zaś praktyka 
wyborów przeprowadzanych zgodnie z JOW-ami dowodzi, że  – 
wbrew oczekiwaniom ich zwolenników – skutkiem takiej struktury 
okręgów nie jest „odbetonowanie systemu”, lecz przeciwnie, dająca 
się zauważyć tendencja do kształtowania w składzie izby drugiej 
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układu dwupartyjnego75 . Podobnie zastrzeżenia budzić może wspo-
mniane już powyżej i dobrze omówione w nauce prawa rozszerzenie 
konstytucyjnych warunków pozbawienia biernego prawa wybor-
czego w drodze ustawy . Wydaje się, że wprowadzona w 2009 r . 
nowelizacja art . 99 Konstytucji RP oddać miała intencje ustrojo-
dawcy co do zakresu wyłączeń . Gdyby zamiarem autorów zmiany 
było pozbawienie prawa wybieralności jako konsekwencji kłamstwa 
lustracyjnego, to przesłanka ta znalazłaby się w treści art . 99 . Jeśli 
zamiar ten pojawił się później, to rozwiązaniem ucinającym wszel-
kie dyskusje i wątpliwości byłoby dokonanie kolejnej nowelizacji 
ustawy zasadniczej, gdyż niezależnie od poglądów doktryny, także 
orzecznictwo trybunalskie stoi na stanowisku, że wystarczająco 
precyzyjne przepisy konstytucyjne nie podlegają uszczegółowie-
niu w ustawie . Przy okazji omawiania wątku przesłanek niegodno-
ści wyborczej, należy zauważyć, iż dokonana w 2019 r . nowelizacja 
Kodeksu wyborczego również w pewnym stopniu niweczy pozy-
tywną ocenę niektórych jego pierwotnych postanowień . Ujednolice-
nie przesłanek niegodności wyborczej w odniesieniu do wszystkich 
urzędów i stanowisk wyłanianych na podstawie ustawy wyborczej 
z 2011 r . uznawane było za jedno z jej osiągnięć . Wyeliminowano 
w ten sposób występujący pod rządami poprzednich ordynacji 
dysonans pomiędzy kryteriami wyłączającymi prawo wybieral-
ności do organów centralnych i samorządowych, wyrażający się 
w zakreśleniu bardziej restrykcyjnych kryteriów dla kandydatów do 
samorządu . Przyjęta w 2019 r . dywersyfikacja przesłanek niegodno-
ści wyborczej nakazuje tę pozytywną ocenę wycofać . Rozwiązaniem 
jest albo rozszerzenie kryteriów obowiązujących wójtów (burmi-
strzów, prezydentów miast) na wszystkie organy, albo powrót do 
stanu sprzed nowelizacji .

Zasady stwierdzania ważności wyborów parlamentarnych 
w znacznej mierze zasługują na aprobatę  – utrzymanie przez 
Konstytucję z 1997 r . jurysdykcyjnego systemu weryfikacji 
jest rozwiązaniem niebudzącym zastrzeżeń . Nie oznacza to jednak, 
że nie występują tu instytucje prowokujące dyskusje na temat ich 

75 W wyborach do Senatu przeprowadzanych w oparciu o JOWy dwie 
największe partie zdobywały łącznie od 90 do 95% mandatów (w 2011 – 94, 
w 2015 – 95, w 2019 – 90) . Zob . A . Stec, G . Szwałek, dz . cyt ., s . 162 . 
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skuteczności . W większości stanowią one konsekwencję przejęcia 
przez Kodeks wyborczy rozwiązań poprzedniej ordynacji bez szer-
szej refleksji nad zgłaszanymi przez przedstawicieli nauki postu-
latami . Wobec obowiązywania proporcjonalnego, połączonego 
z klauzulą zaporową sytemu wyłaniania posłów, aktualne pozostają 
wątpliwości co do potencjalnych skutków unieważnienia wyborów 
w skali jednego lub kilku okręgów albo stwierdzenia nieważności 
wyboru konkretnego posła . W obecnym stanie prawnym doraźnym 
środkiem zaradczym  – jakkolwiek niedoskonałym  – mogłoby się 
stać ujęcie w katalogu przesłanek wygaśnięcia mandatu poselskiego 
kryterium stwierdzenia nieważności wyboru . 



GRZEGORZ KRYSZEŃ 

Status prawny posła i senatora po wejściu 
w życie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

wprowadzenie

Status prawny posła i senatora możemy zwięźle zdefiniować jako 
określoną prawem sytuację, w której znajdują się oni w związku 
z pełnioną funkcją przedstawicielską . Na tak rozumiany status 
składa się wiele – wzajemnie powiązanych – elementów o zróżni-
cowanym charakterze . Najogólniej rzecz biorąc, zawierają się one 
w następujących czterech kompleksowych zagadnieniach: 1) okre-
ślona koncepcja prawna mandatu; 2) ustalone przepisami prawa 
warunki i gwarancje należytej realizacji funkcji przedstawicielskiej; 
3) przyznane posłowi i senatorowi przez akty normatywne upraw-
nienia oraz nałożone przez wspomniane akty obowiązki; 4) przewi-
dziane w nich sankcje za niewywiązywanie się z tychże obowiązków . 
Waga rozwiązań prawnych dotyczących wymienionych zagadnień 
wynika stąd, że powinny się one przyczyniać do urzeczywistniania 
takich kluczowych wartości i zasad konstytucyjnych, jak: suweren-
ność Narodu, państwo demokratyczne, reprezentacja politycznej 
(demokracja przedstawicielska) czy pluralizm polityczny . Wymie-
nione wartości i zasady stanowią bowiem fundament ustrojowy, 
na którym powinna być ukształtowana regulacja prawna statusu 
członka polskiego parlamentarzysty, zarówno posła, jak i senatora . 
W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona w zarysie obec-
nie obowiązująca polska regulacja wymienionych wyżej zagadnień . 
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Podjęta też będzie próba syntetycznej oceny jej rozwiązań – głów-
nym punktem odniesienia będzie sposób konkretyzacji konstytu-
cyjnego unormowania statusu polskiego parlamentarzysty . 

Podkreślić trzeba, że wprawdzie uwidaczniają się pewne 
odmienności w prawnym ujęciu niektórych szczegółowych elemen-
tów statusu posła i senatora, wynikające głównie ze zróżnicowania 
konstytucyjnych zadań Sejmu i Senatu, to jednak pozycja prawna 
członków obu izb parlamentu jest dalece zbieżna .

analiza

Status prawny reprezentantów, o których mowa, określa cały szereg 
aktów normatywnych o różnej randze ustrojowej i prawnej . Jego 
zręby kształtują przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r . (Dz . U . z 1997 r . Nr 78, poz . 483, zm .: 
Dz . U . z 2001 r . nr 28, poz . 319, z 2006 r . nr  200, poz .  1471 oraz 
z 2009 r . nr 114, poz . 946), w szczególności zawarte w specjalnym 
podrozdziale rozdziału IV (poświęconego Sejmowi i Senatowi), 
zatytułowanym Posłowie i Senatorowie (art . 102–108) . 

Ustawą kompleksowo regulującą ogół aspektów statusu 
polskich parlamentarzystów, konkretyzującą normy konsty-
tucyjne, jest Ustawa z dnia 9 maja 1996 r . o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora (tekst jedn . Dz . U . z 2022 r ., poz . 1339) . 
Ujęcie tej problematyki w specjalnym akcie o mocy ustawy jest 
właściwe  – to rozwiązanie przyjęte w znacznej liczbie państw 
współczesnych . Pewne zastrzeżenia budzi natomiast tytuł 
ustawy, ponieważ nie obejmuje wszystkich elementów statusu 
posła i senatora w niej uregulowanych . Nadmieńmy, iż ustawa 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora należy do ustaw 
wiele razy poddawanych nowelizacjom: było ich ogółem 38 . 
Motywowane były one nie tylko dążnością do udoskonalania 
tego aktu, ale też w pewnej liczbie przypadków  – osiągnięcia 
określonych efektów politycznych . Mieć też trzeba na uwadze, 
że owa ustawa została uchwalona jeszcze przed uchwaleniem 
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w 1997 r . Konstytucji RP, stąd konieczne były zmiany dostoso-
wujące jej treść do nowej ustawy zasadniczej .

Jeszcze inne ustawy odnoszą się – bezpośrednio lub pośrednio – 
do pozycji prawnej posła i senatora . Przykładowo wspomnijmy 
ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ustawę o Trybunale Stanu czy 
Kodeks karny . Osobno należy wspomnieć o Kodeksie wyborczym 
z 5 stycznia 2011 r . (tekst jedn . Dz . U . z 2022 r ., poz . 1277), określa-
jącym warunki przydzielenia posłowi i senatorowi mandatu, a tym 
samym legitymizującym ich do sprawowania funkcji przedstawi-
cielskiej w odniesieniu do woli społecznej .

Ważnym ogniwem systemu aktów normatywnych dotyczą-
cych sytuacji prawnej polskich parlamentarzystów są regulaminy 
parlamentarne: Sejmu z 30 lipca 1992 r . (tekst jedn .: M .P . z 2021 r ., 
poz . 483, z późn . zm .) i Senatu z 23 listopada 1990 r . (tekst jedn . 
M .P . z 2018 r ., poz . 846, z późn . zm .) . Wymienione dokumenty 
nie tylko pośrednio oddziaływają na status posłów i senatorów, 
określając szczegółowo organizację wewnętrzną izb parlamentu 
oraz „porządek prac” (art . 112 Konstytucji RP), ale też ingerując 
bezpośrednio obszernie w ten status . Słusznie zwraca się uwagę na 
fakt, iż skutkiem nadzwyczaj dużej liczby nowelizacji regulaminu 
Sejmu jest jego nieczytelność, niespójność, a także wiążące się 
z tym trudności ze stosowaniem tego aktu . Stąd zasadny wydaje się 
postulat zastąpienia go całkowicie nowym dokumentem, zarówno 
usuwającym wspomniane mankamenty, jak i korygującym pewne 
dotychczasowe rozwiązania regulaminowe oraz rozszerzającym je 
o nowe pożądane materie . Przy tej okazji warto byłoby również 
dokonać nowego unormowania statusu posła, zespalając ją 
w jednym rozdziale oraz uwalniając z pewnych niepoprawności 
z obecnego regulaminu .

Szczególną kategorią aktów normatywnych dotyczących 
działalności posłów i senatorów, zawierających normy postę-
powania o charakterze pozaprawnym, niebędącymi źródłami 
prawa powszechnie obowiązującego, są regulaminy klubów i kół 
parlamentarnych oraz statuty partii politycznych . Akty te, określając 
stosunki pomiędzy partią a jej reprezentacją w parlamencie, kreują 
obowiązki parlamentarzystów wobec frakcji i partii politycznej, 
której są członkami .
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Dość często mandat przedstawiciela bywa definiowany jako ogół 
praw i obowiązków reprezentanta . Niekiedy stawia się znak równo-
ści między mandatem a statusem deputowanego . W literaturze 
przedmiotu znajdujemy również utożsamianie mandatu z zakresem 
funkcji (zadań) członka organu przedstawicielskiego . Przedstawione 
stanowiska należy, moim zdaniem, uznać za nieprawidłowe, ponie-
waż rozmijają się z sensem prawnym instytucji mandatu reprezen-
tanta i jego intuicyjnym, pozaprawnym rozumieniem, nie mówiąc 
już o tym, że są niezgodne z genezą wprowadzenia owej instytucji 
do słownictwa politycznego i prawnego . 

Podstawą rządów przedstawicielskich jest specyficzny stosunek 
polityczno-prawny (stosunek przedstawicielstwa) między suwere-
nem (narodem, ludem) a wyłonionym przez niego parlamentem . 
Stosunek ten powstaje w wyniku udzielenia w drodze wyborczej 
poszczególnym deputowanym pełnomocnictwa o charakterze 
publiczno-prawnym do sprawowania funkcji przedstawiciel-
skiej, którego charakter i granice wyznaczają zarazem obszar 
uczestnictwa w sprawowaniu władzy . Właśnie to pełnomocnic-
two tworzy istotę i treść mandatu . Mandat reprezentanta, a tym 
samym posła i senatora w RP, można zatem zdefiniować jako 
udzielone w drodze wyborczej, na określony czas, pełnomocnic-
two do pełnienia funkcji przedstawicielskiej, upoważniające oraz 
zobowiązujące do uczestnictwa w kształtowaniu i wyrażaniu 
przez parlament woli państwowej narodu . Charakter tego pełno-
mocnictwa może być różny . 

Traktowanie deputowanego jako przedstawiciela tych, którzy 
go wybrali – czego konsekwencją jest prawne związanie go wolą 
(instrukcjami) wyborców oraz przyjęcie zasady odpowiedzialno-
ści przed nimi, łącznie z najwyższą sankcją w postaci odwołania 
przed upływem kadencji  – stanowi o specyfice jednej z dwóch 
głównych koncepcji mandatu znanych w doktrynie prawnokon-
stytucyjnej, tj . mandatu imperatywnego, do której nawiązywały 
m .in . konstytucje państw „realnego socjalizmu” . 

W konstytucjach współczesnych państw demokratycznych 
powszechnie jest przyjęta przeciwstawna koncepcja mandatu 
wolnego, powstała na gruncie oświeceniowej doktryny suweren-
ności narodu . Koncepcja ta, uznając deputowanego za reprezentanta 
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narodu jako całości, nakazuje mu się kierować wyłącznie własnym 
sumieniem i względem na interesy ogólnopaństwowe, a to ozna-
cza, że nie może otrzymywać żadnych zleceń lub instrukcji od 
wyborców . Nie ponosi on też w czasie kadencji odpowiedzialności 
przed swoją bazą wyborczą . 

Członek parlamentu nie jest prawnie zobowiązany do podej-
mowania działań w interesie indywidualnym, lokalnym czy też 
grupowym. Jest wręcz odwrotnie – taka działalność jest parla-
mentarzyście zakazana, nie wolno mu reprezentować interesów 
partykularnych, ani nawet ulegać naciskom1.

Innymi słowy, wyborcy w swoim okręgu wyborczym powołują 
nie swojego reprezentanta, lecz reprezentanta narodu . A zatem 
występuje brak identyfikacji podmiotu faktycznie przyznającego 
mandat z podmiotem reprezentowanym przez przedstawiciela . 
Uzasadnieniem zarachowywania woli przedstawicieli suwerena 
w tej klasycznej koncepcji reprezentacji jest tzw . fikcja reprezento-
wania, zgodnie z którą naród nie posiada żadnej konkretnej woli . 
Ową wolę formułują jego przedstawiciele i jest ona przypisywana 
narodowi . Występowanie reprezentantów w roli „głosu narodu”, 
arbitralne orzekających o jego pragnieniach i interesach, prowadzić 
może do wniosku, że w świetle wspomnianej koncepcji naród, jako 
suweren, realnie istnieje tylko w momencie przekazywania władzy 
przedstawicielom  – wówczas, gdy ich wybiera . Siłą rzeczy musi 
to stawiać pod znakiem zapytania rdzeń każdej władzy suwerennej, 
czyli permanentność jej sprawowania i niezbywalność .

Koncepcję mandatu wolnego przyjmuje również Konstytu-
cja RP, stanowiąc, że posłowie i senatorowie są „przedstawicie-
lami Narodu” i „nie wiążą ich instrukcje wyborców” (art . 104 
ust . 1 i art . 108) oraz nie akceptując zasady odpowiedzialności przed 
wyborcami z najwyższą jej sankcją, jaką jest odwołanie w czasie 
kadencji . Koncepcję tę potwierdza ustawa o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora: „Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat, 
kierując się dobrem Narodu” (art . 1 ust . 1) . W świetle tych sformuło-
wań – jak to ujmuje Trybunał Konstytucyjny – „Naród jest jedynym 

1 K . Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu 
wolnego, Warszawa 2009, s . 124 .
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i wyłącznym podmiotem reprezentowanym przez posłów i senato-
rów” . Parlamentarzysta .

nie reprezentuje woli wyborców z okręgu wyborczego, woli 
partii politycznej, z której listy kandydował w wyborach, czy 
woli poszczególnych osób lub ich organizacji. Poseł i senator nie 
tylko reprezentują wolę całego Narodu, ale też sprawują w jego 
imieniu władzę2. 

Należy zauważyć, że ustawa o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora nakłada na parlamentarzystów obowiązek „informo-
wania wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego 
zostali wybrani” (art . 1 ust . 2) . Oprócz tego nakazuje posłom 
i senatorom przyjmować „opinie, postulaty, wnioski wyborców 
oraz ich organizacji” . Nakaz ten nie jest jednak równoznaczny 
z aprobatą mandatu imperatywnego, ponieważ parlamentarzyści 
nie są bezwzględnie związani wyrazami woli wyborców wymie-
nionymi w ustawie – jedynie „biorą je pod uwagę w swej działal-
ności parlamentarnej” (art . 21 ust . 1) . Takie postawienie sprawy 
wprawdzie narusza w pewnym stopniu sztywny, klasyczny 
schemat mandatu wolnego, ale nie podważa fundamentalnej, 
konstytutywnej jego cechy, jaką jest niezależność reprezentanta 
w formułowaniu woli parlamentu .

Potrzeba przewartościowania prawnej konstrukcji mandatu 
oraz uzupełnienia reguł z niej wynikających, a nawet wręcz 
całkiem nowego spojrzenia na faktyczną treść pełnomocnic-
twa reprezentanta zachodzi we wszystkich krajowych syste-
mach przedstawicielskich . Wszędzie rzeczywista treść mandatu 
deputowanego odbiega od jego prawnej konstrukcji . Mecha-
nizm systemu reprezentacji politycznej jest o wiele bardziej 
złożony i nie mieści się w zamkniętych ramach – wyznaczonego 
prawem  – stosunku przedstawicielstwa . Nie wolno zwłaszcza 
nie dostrzegać ogromnego wpływu na treść procesu reprezen-
tacji zorganizowanych struktur społecznego zorganizowania, 
a zwłaszcza partii politycznych, co wiąże się z tym, że są one 
najbardziej predestynowane do artykulacji głównych potrzeb 

2 Art . 4 ust . 2 Konstytucji . Postanowienie z dnia 24 listopada 2010 r ., 
Pp 1/08 – OTK-A 2010, nr 9, poz . 115 .
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społecznych oraz wytyczania polityki i zadań państwa . Taka rola 
partii jest zresztą expressis verbis zapisana w znacznej liczbie 
konstytucji współczesnych, w tym Konstytucji RP (art . 11 ust . 1) . 

Pochodną wskazanej roli partii politycznych jest rzeczywisty 
ustrój przedstawicielstwa niewiele przypominający klasyczny . 
Ich aktywność jest zasadniczą determinantą przebiegu całego 
procesu reprezentacji i sprawia, że mandat deputowanego ma 
znamiona imperatywnego mandatu partyjnego (semipartyj-
nego) . To właśnie partii deputowany zawdzięcza w ogromnej 
mierze otrzymanie mandatu . Wiąże się to z dominacją partii, 
a nawet faktycznym monopolem partii w procesie desygnowa-
nia kandydatów na reprezentantów i rywalizacji wyborczej . 
Natomiast w toku kadencji przedstawiciel jest zobowiązany do 
uwzględniania dyrektyw partii (frakcji) politycznie i moralnie; 
w skrajnych sytuacjach nie pozostawiają mu żadnego margi-
nesu swobody, dyscyplinując jego wystąpienia w parlamencie, 
w pracy pozasesyjnej, a także w głosowaniach . Takie zmuszanie 
deputowanego do określonego postępowania jest niczym innym 
jak swoistą formą udzielania instrukcji, które są niedozwolone 
w systemie przedstawicielstwa opierającego się na idei mandatu 
wolnego . Zwieńczeniem tego typu zależności jest ponoszona 
przez deputowanych odpowiedzialność przed swoimi partiami, 
łącznie z możliwością wykluczenia z frakcji czy też przymuszenia 
do zrzeknięcia się mandatu . Intensywność podporządkowania 
wobec partii zaznacza się na konkretnym tle politycznym i nie 
jest jednakowa w poszczególnych państwach; została uwarun-
kowana stosunkami panującymi w danej partii . Pomimo wystę-
powania tych różnic wola partii politycznych wszędzie stanowi 
podstawową determinantę poczynań reprezentantów . Anachro-
nizmem jest zatem mówienie o kierowaniu się przez deputo-
wanych „własnym sumieniem” lub wolą swoich wyborców . 
Konkludując: mandat wolny można rozpatrywać tylko w płasz-
czyźnie prawnej  – w płaszczyźnie politycznej pełnomocnictwo 
ma charakter zależny (imperatywny) od partii politycznej .

Powyższe prawidłowości w pełni uwidaczniają się również 
w polskim parlamencie, a już nadzwyczaj wyraźnie w partii rządzącej  
od 2015 r ., co może być też interpretowane jako swoisty przejaw 
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pewnej uniwersalnej prawidłowości – im silniejsza jest partia, tym 
większe jest uzależnienie od niej deputowanych . Zarówno posło-
wie, jak i senatorowie są  – z jednej strony  – na podstawie norm 
konstytucji przedstawicielami Narodu – a z drugiej – w wymia-
rze praktyki politycznej przedstawicielami partii politycznych, 
krępowanymi ich dyspozycjami, pomimo że w świetle art . 104 
Konstytucji RP dyscyplina partyjna jest niedopuszczalna . Takie 
uwarunkowania mandatu, prawne i polityczne, tworzą „dycho-
tomiczny niemożliwy do pogodzenia układ”, który dodatkowo 
komplikuje pytanie o relacje posłów i senatorów z wyborcami . 
Rozwiązanie tego problemu jest koniecznością nie tylko z punktu 
widzenia potrzeby nadania spójności i transparentności prawu, 
ale też zapewnienia Konstytucji należnego autorytetu, który 
siłą rzeczy bardzo osłabia fakt fikcyjności jej norm  – a takimi 
są przecież te dotyczące charakteru mandatu posła i senatora . 

Nie przekonuje mnie głoszony dość często w doktrynie pogląd 
o możliwości pogodzenia dyscypliny partyjnej, nawet bezwzględ-
nej, z instytucją mandatu wolnego, dopóki nie wywołuje ona skut-
ków prawnych, a jedynie polityczne . Poszukiwanie nowej formuły 
mandatu musi być poprzedzone ustaleniem czynników, które 
są niezbędne i korzystne w warunkach pluralistycznej demokra-
cji dla funkcjonowania przedstawicielstw ogólnonarodowych, 
stymulujące w nich artykulację różnorodnych interesów społecz-
nych . Powinno ono uwzględniać elementy trzech wyróżnionych 
wcześniej opcji mandatu parlamentarzysty, tj . jako reprezentanta 
narodu, partii politycznej i wyborców . 

Podstawą wspomnianej wyżej formuły należy uczynić dyrektywę 
właściwą dla mandatu wolnego, nakazującą posłowi i senatorowi 
kierowanie się w swej działalności dobrem i interesem ogólnonaro-
dowym, a więc de facto statuującą ich w roli reprezentantów narodu . 
W kontekście tej dyrektywy sprawą o kluczowym znaczeniu jest 
ograniczenie ingerencji partii politycznych w działalność parlamen-
tarzystów, a zwłaszcza wprowadzenie zakazu stosowania  – prze-
kreślającej ich niezależność  – bezwzględnej dyscypliny partyjnej, 
przynajmniej w sensie merytorycznym, tak aby nie zmuszała depu-
towanego do głosowania i zajmowania w inny sposób stanowiska, 
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wbrew jego sumieniu i pojmowaniu dobra narodu3 . Niezbędne 
jest też jednoznaczne uznanie nieważności wszystkich oświadczeń 
poselskich i senatorskich o rezygnacji z mandatu podpisywanych 
in blanco . Zasadne byłoby ponadto dowartościowanie znaczenia roli 
wyborców w procesie reprezentacji poprzez prawne wzmocnienie 
ich więzi z przedstawicielami oraz wagi artykułowanej przez nich 
woli w sprawach nie tylko ogólnopaństwowych, ale też lokalnych . 
W tym kontekście za sprzeniewierzenie się zaufaniu wyborców nale-
żałoby traktować zmianę przynależności klubowej (koła parlamen-
tarnego), wiążącą się z utratą członkostwa partii politycznej, której 
zaufali wyborcy, głosując na danego posła lub senatora w wybo-
rach . Słuszne byłoby zastosowanie tzw . klauzuli czechosłowackiej, 
przewidującej pozbawienie mandatu, choćby w postaci zapropono-
wanej w art . 27 ust . 2 – projektu konstytucji wniesionego 30 kwiet- 
nia 1993 r . przez Prezydenta RP: „Trybunał Konstytucyjny, na wnio-
sek kierownictwa danego klubu, może orzec pozbawienie mandatu 
posła lub senatora, jeżeli zmienił on w czasie kadencji przynależ-
ność klubową, czym sprzeniewierzył się woli wyborców” .

Ukazana pożądana specyfika mandatu, zakładająca nieza-
leżność reprezentanta w wykonywaniu mandatu, wymaga stwo-
rzenia systemu jej gwarancji prawnych . Na obecny tego rodzaju 
system składają się:
1) zasada niepołączalności formalnej mandatu (incompatibilitas); 
2) zasada niepołączalności materialnej; 
3) immunitety parlamentarne; 
4) nietykalność; 
5) możliwość zawodowego sprawowania mandatu parlamentarnego . 

Godzi się podkreślić, iż ów system jest szeroki i stanowi dobrą 
podstawę zapewnienia posłom i senatorom należytej ochrony praw-
nej . Pewną ułomnością tego systemu jest fakt, że brakuje w nim 
prawnych instrumentów ochrony niezależności przed dominują-
cym oddziaływaniem partii politycznych .

Zasada niepołączalności w aspekcie formalnym oznacza 
zakaz łączenia mandatu z określonymi funkcjami i stanowiskami 

3 Tak np . A . Szmyt, W kręgu prawa konstytucyjnego. Z okazji jubile-
uszu 70-lecia urodzin i 45 lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, 
opr . P . Kierończyk, Gdańsk 2019, s . 89 i nast .
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publicznymi . Wyraża ideę podziału władzy oraz tworzy prze-
słanki należytego, niezależnego wypełniania przez mandatariuszy 
zadań reprezentantów narodu, nieuwikłanych w stosunki zależno-
ści od pozaparlamentarnych ośrodków władzy i konflikty intere-
sów różnych funkcji . Stanowi oczywisty warunek wolnego mandatu 
parlamentarnego . Zakres ustanawianych wyłączeń w poszczegól-
nych państwach nie jest jednolity – determinują go różne spojrze-
nia na sens i istotę podziału władzy, różne systemy rządów, stopień 
wdrażania demokratycznych standardów sprawowania władzy 
państwowej, tradycje historyczne . Niektóre z ograniczeń są specy-
ficzne tylko dla jednego czy kilku państw, są też takie, które zostały 
ustanowione z myślą o osiągnięciu innych celów aniżeli uprzednio 
wymienione . Zwykle jednak odnoszą się do osób sprawujących 
najwyższe – przewidziane w konstytucji – urzędy państwowe oraz 
wybieralne stanowiska na szczeblu lokalnym lub regionalnym, 
sędziów, członków sił zbrojnych i policji, służby cywilnej lub innych 
instytucji ponoszących odpowiedzialność publiczną .

Konstytucja RP formułuje zakaz łączenia mandatu parla-
mentarnego z określonymi funkcjami, zatrudnieniem lub zawo-
dem . Nie można jej więc łączyć z funkcjami: Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, 
członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii 
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospoli-
tej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej (art . 103 ust . 1) . 
Mandatu parlamentarnego nie mogą ponadto sprawować: sędzia, 
prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czyn-
nej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz 
służb ochrony państwa (art . 103 ust . 2) . Nadmieńmy, że Konsty-
tucja RP zakazuje również jednoczesnego piastowania mandatu 
posła i mandatu senatora (art . 102), co jest warunkiem zachowania 
odrębności obu izb parlamentu . Ustawa zasadnicza ponadto wyklu-
cza zdolność prawną Prezydenta do objęcia któregokolwiek z tych 
mandatów (art . 132) . Czyni ona natomiast wyjątek dla członków 
Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej, którzy 
nie są objęci tym zakazem . 
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Konstytucja zezwala na określenie w drodze ustawowej innych 
przypadków niełączenia mandatu z funkcjami publicznymi oraz 
zakazu jego sprawowania . Ustawa o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora stanowi, iż w okresie wykonywania mandatu posłowie 
i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na podstawie stosunku 
pracy w: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Biurze Służby Prawnej Trybunału 
Konstytucyjnego, Najwyższej Izbie Kontroli, Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Biurze 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowym Biurze Wybor-
czym, Państwowej Inspekcji Pracy, administracji rządowej i samo-
rządu terytorialnego (z wyjątkiem stosunku pracy z wyboru) . Nie 
mogą wykonywać pracy w charakterze sędziego, asesora sądowego 
i prokuratora, pracownika administracyjnego sądu i prokuratury, 
a także pełnić zawodowej służby wojskowej (art . 30 ust . 1) . Kodeks 
wyborczy z 5 stycznia 2011 r . wśród przyczyn wygaśnięcia mandatu 
posła i senatora wymienia wybór do Parlamentu Europejskiego .

Zawarty w Konstytucji i ustawie o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora katalog przypadków niepołączalności mandatu 
wydaje się dobrze przemyślany, właściwy i wystarczający . Rozważe-
nia wymaga jedynie zasadność dopuszczalności łączenia mandatu 
posła i senatora z członkostwem Rady Ministrów i stanowiskiem 
sekretarza stanu w administracji rządowej . Ze względu na wiążące 
się z nią problemy w pracach parlamentarnych bardziej rozsądne 
wydaje się w tych sytuacjach zawieszanie mandatu . Krytycznie 
należy się odnieść do używania w wymienionych aktach niektórych 
pojęć (np . „administracja rządowa”, „administracja samorządowa”, 
„zatrudnienie”, „ambasador”), co powoduje potrzebę dokonywa-
nia ich interpretacji przez Trybunał Konstytucyjny, kierownicze 
wewnętrzne organy obu izb parlamentu i ekspertów . Trudności 
interpretacyjne wywołuje również użycie w art . 103 dwóch różnych 
określeń: nie można „łączyć” mandatu (ust . 1) oraz wskazanie, kto 
nie może „sprawować” mandatu . 

Niepołączalność w aspekcie materialnym, której celem 
jest również zapobieganie korupcji i powstawaniu konfliktu inte-
resów, wyraża się w zakazie podejmowania lub prowadzenia 
pewnych rodzajów działalności . Zakaz taki formułuje ogólnie 
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art . 107 ust . 1 Konstytucji, stanowiąc, iż poseł i senator nie może 
prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści 
z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani naby-
wać tego majątku . Jego naruszenie może stanowić przesłankę 
pociągnięcia przez Sejm, na wniosek Marszałka Sejmu, do odpo-
wiedzialności przed Trybunałem Stanu, który orzeka w przedmio-
cie pozbawienia mandatu (art . 107 ust . 2) . 

Konstytucja nie ustala zakresu zakazów sformułowanych 
w art . 107 ust . 1, odsyłając w tej sprawie do ustawodawstwa zwykłego . 
Doprecyzowany jest on w art . 34 ust . 1 ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora zakazującym: a) prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, zarzą-
dzania taką działalnością, bycia przedstawicielem czy pełnomocni-
kiem w prowadzeniu takiej działalności; b) bycia członkiem władz 
zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych oraz pełnomocnikiem 
handlowym przedsiębiorców z udziałem państwowych lub komu-
nalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestni-
czą takie osoby; c) posiadania pakietu większego niż 10% udziałów 
lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem państwowych, 
lub komunalnych osób prawnych, lub przedsiębiorców, w których 
uczestniczą takie osoby .

Przeciwdziałać korupcji ma ponadto zakaz podejmowania 
dodatkowych zajęć i otrzymywania darowizn, mogących podwa-
żyć zaufanie wyborców . Ustawa zabrania powoływania się na swój 
mandat i posługiwania się tytułem posła i senatora w związku 
z podjętymi dodatkowo zajęciami bądź działalnością gospodarczą 
prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami .

Regulacja ustawowa niepołączalności materialnej mandatu jest 
niedostosowana do unormowania konstytucyjnego tego zagadnie-
nia . Jak zauważa Dariusz Dudek,

nie zawiera przepisów stanowiących adekwatną realizację za-
powiedzi konstytucyjnej, tak co do zakazu prowadzenia przez 
parlamentarzystę biznesu, czyli działalności gospodarczej 
z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorzą-
du terytorialnego, jak co do zakazu nabywania tego majątku. 
Stanowi to niezgodne z konstytucją „zaniechanie prawodaw-
cze”, wymagające niezwłocznej naprawy, poprzez uchwalenie 
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i wprowadzenie w życie stosownych zmian ustawy albo przyję-
cie konsekwentnie przemyślanej nowej ustawy4. 

Co jest też istotne, w ustawie nie ma jakiegokolwiek odniesienia 
do konstytucyjnego zakazu nabywania majątku Skarbu Państwa 
lub samorządu terytorialnego .

Instrumentem mającym na celu zapewnienie respektowania 
wyżej wymienionych zakazów ustawowych są składane corocznie 
przez posłów i senatorów oświadczenia o swoim stanie majątko-
wym . Dotyczą one majątku osobistego oraz objętego małżeńską 
wspólnością majątkową . W ostatnich latach stało się oczywi-
ste, iż tak zakreślony przedmiot oświadczeń jest zdecydowanie 
za wąski, ponieważ nie obejmuje majątku osobistego małżonka 
i innych bliskich osób, co tworzy pole do ukrywania rzeczywi-
stych zasobów majątkowych parlamentarzysty . Nieskuteczną próbą 
naprawy takiego stanu rzeczy była uchwalona 11 września 2019 r . 
ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
oraz niektórych innych ustaw, która została uznana przez Trybunał 
Konstytucyjny – na wniosek prezydenta – za niezgodną z Konstytu-
cją (sygn . akt Kp 2/19) . Wspomniana ustawa wprowadzała obowią-
zek składania oświadczeń majątkowych dotyczących także majątku 
osobistego małżonka, majątku osobistego i objętego małżeńską 
wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci 
przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu . 
W przyszłości będzie konieczne podjęcie ponownej próby uczy-
nienia z oświadczeń, o których mowa, dokumentów wiarygodnie 
ukazujących rzeczywisty stan majątkowy posła i senatora .

Pozytywna musi być natomiast ocena przyjęcia zasady jawno-
ści informacji zawartych w oświadczeniu, prawidłowa też jest 
procedura ich weryfikacji, rzecz jasna, pod warunkiem rzetelnej 
jej realizacji . Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie 
majątkowym dokonują właściwe komisje powołane odpowied-
nio przez Sejm albo Senat w trybie określonym w regulaminach 

4 D . Dudek, Biznes i (nie)odpowiedzialność konstytucyjna posła, 
[w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedem-
dziesięciolecie urodzin, red . R . Mojak, W . Skrzydło, „Studia Iuridica Lubli-
nensia” 2014, t . XXII, s . 246 .
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odpowiednio Sejmu albo Senatu oraz właściwe urzędy skarbowe . 
Kontroli rzetelności i prawdziwości takiego oświadczenia dokonuje 
także Centralne Biuro Antykorupcyjne . Dodać należy, iż podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o stanie majątko-
wym powoduje odpowiedzialność na podstawie art . 233 § 1 Kodeksu 
karnego . Analogicznie można ocenić ustanowienie jawnego Reje-
stru Korzyści prowadzonego przez Marszałka Sejmu i Marszałka 
Senatu, w którym są ujawniane korzyści uzyskiwane przez posłów, 
senatorów lub ich małżonków .

Instytucją prawa parlamentarnego  – mającą na celu ochronę 
niezależności poszczególnych członków parlamentu oraz parla-
mentu  – jest immunitet parlamentarny . Instytucja ta ma bardzo 
długą tradycję, sięgającą historii parlamentaryzmu angielskiego 
w XIV w . Obecnie w nauce prawa konstytucyjnego wyodrębnia się 
dwie postaci immunitetu: materialny i formalny . 

Immunitet materialny (zwany też immunitetem nieodpo-
wiedzialności lub indemnitetem) wyłącza ponoszenie odpowie-
dzialności za pewne kategorie czynów, zazwyczaj związanych 
z wykonywaniem funkcji przedstawicielskiej . Wyznacznikiem 
zakresu tego immunitetu powinna być ochrona parlamentu i parla-
mentarzystów przed zewnętrznymi ingerencjami, nie zaś zapewnie-
nie im bezkarności, gdy naruszają prawo . 

Konstytucja RP zabrania pociągania posła i senatora do odpo-
wiedzialności za ich „działalność wchodzącą w zakres sprawowa-
nia mandatu” (art . 105 ust . 1) . Ustawa o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora przykładowo wylicza następujące działania objęte 
immunitetem materialnym: zgłaszanie wniosków, wystąpienia 
lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadze-
nia Narodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klubów, kół 
i zespołów poselskich, senackich lub parlamentarnych (art . 6 ust . 2) . 
Wskazuje również, iż ochrona immunitetowa odnosi się ponadto 
do „innej działalności związanej nieodłącznie ze sprawowaniem 
mandatu” . Wyliczenie przejawów działalności objętych ochroną 
immunitetową nie ma zatem charakteru zupełnego .

Wykładnia przytoczonych ustawowych formuł, tj . „działal-
ności wchodzącej w zakres sprawowania mandatu” i „innej dzia-
łalności związanej nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu”, 
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wzbudza wiele kontrowersji w doktrynie, była też dokonywana 
w orzecznictwie sądowym . Precyzyjne wyjaśnienie tych formuł 
w ustawie uczyniłoby instytucję immunitetu materialnego nie 
tylko prostszą w stosowaniu i bardziej transparentną, ale też 
społecznie rozumianą i akceptowaną . Pomocne w tym zadaniu 
mogą być ustalenia zawarte w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 
a zwłaszcza w uchwale z 16 lutego 1994 r . (sygn . akt I KZP 40/93) 
i wyroku z 13 kwietnia 2007 r . (sygn . akt I CSK 31/07) . Podkre-
ślono w nich, że działania wynikające z wykonywania mandatu 
posła dotyczą nie tylko jego udziału w pracach Sejmu i komisji 
sejmowych, ale także poza Sejmem, jeżeli tylko są nieodłącznie 
związane ze sprawowaniem mandatu . Działania, o których mowa, 
w tym w ustawie określone jako „inne”, powinny być ustalane na 
podstawie katalogu praw i obowiązków parlamentarzystów zawar-
tego w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora . Mowa 
m .in . o obowiązku informowania wyborców o swojej pracy i dzia-
łalności organu, do którego zostali wybrani . Jak skonstatował Sąd 
Najwyższy: dla oceny, czy działanie parlamentarzysty jest objęte 
immunitetem, należy w pierwszym rzędzie ustalić, czy podjęte 
zostało w ramach wykonywania obowiązków i uprawnień okre-
ślonych w rozdziale 3 i 4 albo w art . 1 ust . 2 ustawy . W opisywanej 
sytuacji uzasadnione jest również szerokie pojmowanie w opisy-
wanej sytuacji pojęcia działalności, uwzględniającego zarówno 
działania, jak i zaniechania .

Należy podkreślić, iż za omawianą działalność poseł i senator 
odpowiadają wyłącznie przed swoją izbą parlamentu (odpowie-
dzialność regulaminowa) . Wyjątkiem jest naruszenie praw osób 
trzecich, czyli dóbr osobistych należących do nich . W takiej sytu-
acji mogą być pociągnięci do odpowiedzialności sądowej, ale tylko 
za zgodą odpowiednio: Sejmu i Senatu . Ów immunitet ma charak-
ter trwały, gdyż chroni posła i senatora nie tylko w czasie trwania 
mandatu, ale również po zaprzestaniu jego piastowania . W nauce 
prawa konstytucyjnego przyjmuje się, że obejmuje on każdy rodzaj 
odpowiedzialności, a w szczególności odpowiedzialność karną, 
cywilną i administracyjną . 

Immunitet formalny (procesowy), chroniący deputowanego 
w wykonywaniu funkcji przedstawicielskiej przed represjami 
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godzącymi w jego niezależność, oznacza zakaz pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej bez zgody właściwej izby parlamentu . 
Tego rodzaju instrument ochrony posła i senatora przewiduje 
art . 105 ust . 2 Konstytucji . Immunitet ten nie wyłącza ich odpo-
wiedzialności, a jedynie utrudnia przeprowadzenie postępowa-
nia przeciwko parlamentarzyście . Może bowiem być uchylony 
uchwałą izby, a oprócz tego poseł lub senator może wyrazić zgodę 
na pociągnięcie go do odpowiedzialności . Immunitet procesowy 
ma zatem charakter względny . Obejmuje on wszystkie czyny 
penalizowane przez przepisy prawa karnego, które nie zawierają 
się w zakresie sprawowania mandatu . Rozciąga się przy tym na 
wszystkie stadia postępowania karnego, tj . postępowania przy-
gotowawcze, sądowe i wykonawcze . Dodajmy, iż ustawa o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora rozszerza zakres immunitetu 
na odpowiedzialność za wykroczenia . 

Immunitet formalny nie jest trwały, ponieważ odnosi się tylko 
do okresu między ogłoszeniem wyników wyborów do dnia wyga-
śnięcia mandatu . Jeżeli postępowanie karne zostało wszczęte 
wobec osoby przed dniem jej wyboru, ulega ono na żądanie 
Sejmu (Senatu) zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu . 
W takiej sytuacji ulega również zawieszeniu na ten czas bieg 
przedawnienia w postępowaniu karnym . Wniosek o wyrażenie 
zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności 
karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego jest składany Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu 
za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, zaś w sprawie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego wniosek składa 
oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu . Wniosek 
ten jest następnie przekazywany do rozpatrzenia do właściwej 
komisji (w przypadku posła to sejmowa Komisja Regulaminowa, 
Spraw Poselskich i Immunitetowych, a w przypadku senatora – 
senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich) . 
Po rozpatrzeniu sprawy komisja uchwala sprawozdanie wraz 
z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku . Sejm lub Senat 
wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowie-
dzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną więk-
szością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów .



203STaTUS PRawny PoSła I SEnaToRa Po wEJŚCIU w żyCIE konSTyTUCJI RP...

Regulacja prawna immunitetu formalnego posłów i senatorów 
nie jest wolna od ułomnych rozwiązań, niezgodnych ze standardami 
wypracowanymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka i wskazanymi w raporcie Komisji Weneckiej z 2014  r . 
Do tych rozwiązań należą: 
1) nieprzyjęcie zasady stanowiącej, iż immunitet formalny nie 

odnosi się do przestępstw niemających żadnego związku 
z wykonywaniem mandatu czy też niewprowadzenie pewnych 
wyjątków od immunitetu formalnego (np . w razie ujęcia deputo-
wanego na gorącym uczynku lub popełnienia szczególnie cięż-
kiego przestępstwa);

2) rozszerzenie ochrony immunitetowej na czyny popełnione przed 
objęciem mandatu; 

3) brak  – chociażby przykładowego  – wyliczenia przesłanek 
uzasadniających wyrażenie przez Sejm (Senat) zgody na pocią-
gnięcie do odpowiedzialności karnej; 

4) brak określenia terminu, w którym powinien być rozpatrzony 
wniosek o uchylenie immunitetu5 . 
Raczej negatywnie można ocenić brak w Konstytucji RP bliż-

szego określenia warunków podjęcia przez Sejm i Senat uchwały 
w tej sprawie . Przekonująca jest też teza, że konstytucyjny wymóg 
większości bezwzględnej w głosowaniu izby parlamentu w sprawie 
wyrażenia zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowie-
dzialności karnej niedostatecznie chroni deputowanych opozy-
cyjnych przed szykanami ze strony większości parlamentarnej . 
Z tego powodu bardziej właściwym rozwiązaniem byłoby podwyż-
szenie tego wymogu do większości kwalifikowanej ⅔ głosów 
ustawowej liczby posłów i senatorów . Usunięcie wyliczonych 
uchybień przyczyniłoby się z pewnością do udoskonalenia instytucji 
immunitetu formalnego w polskim prawie konstytucyjnym, a także 
w sferze prawidłowej praktyki przedstawicielskiej . 

Odnotować jeszcze warto, że pomiędzy przepisami Konstytucji 
i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, w omawianym 

5 Zob . M . Szwed, Immunitet poselski. Polskie regulacje w świetle orzecznic-
twa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zaleceń Komisji Weneckiej, 
[w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jublieuszowa Profesora Leszka 
Garlickiego, red . M . Zubik, Warszawa 2017, s . 230 i nast .
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zakresie, zachodzą pewne rozbieżności, czego przykładem jest 
sposób regulacji zagadnienia oświadczenia deputowanego o wyra-
żeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej . Usta-
nowienie w ustawie terminu do złożenia oświadczenia, o którym 
mowa, skutkuje tym, że jego niedotrzymanie pozbawia deputowa-
nego możliwości jego złożenia, a oprócz tego uniemożliwia izbie 
udzielenie zgody na ściganie . 

Problematyka immunitetu parlamentarnego jest stale obecna 
zarówno w doktrynie prawa konstytucyjnego, jak i dyskursie 
politycznym . Przytaczane są m .in . argumenty za jego likwidacją, 
a przynajmniej za ograniczeniem jego zakresu stosowania . Podnosi 
się, iż jest niczym nieuzasadnionym przywilejem osobistym przy-
sługującym deputowanym, stawiającym ich ponad prawem, a tym 
samym obrażającym obywatelskie poczucie sprawiedliwości i przy-
zwoitości, naruszającym prawo do równego traktowania wszyst-
kich obywateli, w praktyce politycznej nadużywanym . Tego rodzaju 
argumenty były przywołane przy okazji przedstawienia pięciu 
projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP, likwidujących lub ogra-
niczających omawianą w tym miejscu ochronę przedstawicieli . Soli-
daryzuję się ze stanowiskiem, że 

przekształcenia instytucji konstytucyjnej powinny być dokony-
wane wyłącznie w przypadku bezsprzecznego ustalenia dysfunk-
cjonalności określonego rozwiązania, jeżeli nie ma innej drogi 
naprawy sytuacji oraz jeśli wprowadzone zmiany będą doskonal-
sze od rozstrzygnięć dotychczas obowiązujących. Dotychczas 
przedłożone projekty zmian art. 105 Konstytucji RP należy uznać 
za niespełniające powyższego warunku6. 

Stanowiły one populistyczne i koniunkturalne próby wypro-
wadzenia z polskiej ustawy zasadniczej instytucji sprawdzonej 
w demokracjach przedstawicielskich . 

Nietykalność jest wprawdzie przywilejem pod pewnymi wzglę-
dami zbliżonym do immunitetu formalnego, stanowi jednak insty-
tucję odrębną, mającą własną treść normatywną . Polska regulacja 
prawna zasady nietykalności posłów i senatorów nie wyróżnia się 

6 Ł . Buczkowski, Próby ograniczenia immunitetu parlamentarnego 
w projektach zmiany Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 
2020, nr 1, s . 174 i nast .
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szczególnie na tle unormowań tego przywileju w innych państwach . 
Ową zasadę stanowi art . 105 ust . 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
nie mogą oni być zatrzymani lub aresztowani bez zgody właściwej 
izby parlamentu . Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
konkretyzując ten przepis, stwierdza, iż zakaz zatrzymania obejmuje 
wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej posła 
lub senatora przez organy stosujące przymus . Zasada nietykalności 
może być naruszona wyjątkowo – tylko w razie ujęcia posła lub sena-
tora na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania . Gdyby 
tak się stało, konieczne jest niezwłoczne powiadomienie Marszałka 
Sejmu lub Marszałka Senatu, którzy mogą nakazać natychmiastowe 
zwolnienie zatrzymanego . Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody 
na zatrzymanie lub aresztowanie jest identyczne, jak w przypadku 
uchylania immunitetu procesowego . 

Przedstawioną regulację prawną charakteryzuje ramowość i duży 
stopień ogólności, czego konsekwencją są trudności w jej stosowa-
niu oraz konieczność dokonywania wykładni przepisów kierującej 
się celami instytucji nietykalności parlamentarnej . Dlatego zasadny 
jest postulat szerszego ustawowego jej uregulowania, konkretyzują-
cego i doprecyzowującego obecnie obowiązującego .

Za istotną przesłankę należytego  – niezależnego  – sprawowa-
nia mandatu parlamentarnego uważa się również jego wykonywa-
nie zawodowo . Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
przyjmuje koncepcję tzw . zatrudnienia typu ustrojowego, inaczej 
mówiąc – konstytucyjno-prawnego . Ustawa przyjmuje zasadę, że 
posłom i senatorom w okresie sprawowania mandatu, licząc od 
pierwszego posiedzenia Sejmu lub Senatu, przysługuje – wypłacane 
miesięcznie  – uposażenie poselskie lub senatorskie, odpowiadające 
obecnie wysokości 80% wynagrodzenia podsekretarza stanu . Uposa-
żenie nie przysługuje jednak posłom i senatorom, którzy: nie korzy-
stają z urlopu bezpłatnego przyznanego na czas sprawowania mandatu 
od swego pracodawcy, prowadzą działalność gospodarczą samodziel-
nie lub wspólnie z innymi osobami, nie zawiesili prawa do emery-
tury lub renty . Uposażenie jest traktowane jako wynagrodzenie ze 
stosunku pracy, a okres jego pobierania – jak okres zatrudnienia . Inną 
funkcję pełni prawo wszystkich posłów i senatorów do otrzymywania 
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diety parlamentarnej, stanowiącej rekompensatę kosztów związanych 
z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu 
(jej wysokość wynosi 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu) . 

Prawa i obowiązki posła i senatora można podzielić na 
trzy grupy:
1) wykonywane w Sejmie i Senacie; 
2) wykonywane poza parlamentem; 
3) służące tworzeniu warunków – zwłaszcza materialnych – wyko-

nywania mandatu . 
Określa je przede wszystkim ustawa o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora . Zasady i tryb wypełniania praw i obowiązków – 
także niewskazanych we wspomnianej ustawie – zostały uregulo-
wane w regulaminie Sejmu i regulaminie Senatu . 

Wspomniana ustawa nakłada na posłów i senatorów obowią-
zek obecności oraz czynnego uczestnictwa w posiedzeniach izby 
oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, do których 
zostali wybrani . Obowiązki te są jednocześnie prawami . W związku 
z wykonywaniem obowiązków mają prawo m .in . wyrażać swoje 
stanowisko i zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na 
posiedzeniach izby i jej organów, wybierać i być wybieranymi do 
organów Sejmu, brać udział w podejmowaniu poselskich inicja-
tyw ustawodawczych i uchwałodawczych, a także rozpatrywaniu 
projektów ustaw i uchwał . 

Osobno trzeba wskazać na uprawnienia kontrolne przysługu-
jące posłom, będące bardzo ważną płaszczyzną realizacji funk-
cji kontrolnej pierwszej izby parlamentu . Konstytucja przewiduje 
dwa tradycyjne instrumenty kontroli parlamentarnej tego rodzaju, 
tj . adresowane do Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych człon-
ków rządu interpelacje i zapytania poselskie . Mając na uwadze kształ-
tującą się praktykę parlamentarną, za celowe należy uznać pewne 
wzmocnienie znaczenia tych instrumentów . Przede wszystkim 
warto byłoby przywrócić obowiązującą do 2003 r . zasadę regula-
minu sejmowego, zgodnie z którą, jeśli poseł uznałby za niezadowa-
lającą odpowiedź na złożoną przez siebie interpelację, bądź w ogóle 
nie uzyskał na nią odpowiedzi, to miałby prawo do złożenia wniosku 
o umieszczenie interpelacji na porządku dziennym . Obecnie regu-
lamin Sejmu nie przewiduje możliwości uczynienia interpelacji 
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przedmiotem obrad Sejmu in pleno. Zastanowić się również należy 
nad wprowadzeniem instrumentów prawnych redukujących lub 
eliminujących współczesną praktykę występowania z nimi głównie 
w sprawach mających charakter i znaczenie lokalne .

Prezentując formy indywidualnej kontroli poselskiej, wspo-
mnieć trzeba o przyznanym posłom przez regulamin Sejmu 
prawie formułowania ustnie na każdym posiedzeniu pytań do 
członków Rady Ministrów, pytań w sprawach bieżących oraz 
przysługującym klubowi i grupie co najmniej 15 posłów prawie 
złożenia wniosku o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez 
członka rządu informacji bieżącej . W doktrynie drugie z wymie-
nionych uprawnień jest kwestionowane jako niemieszczące się 
w zakresie upoważnienia konstytucyjnego .

Bardzo ważnym elementem statusu prawnego deputowanych, 
mającym sprzyjać realizacji konstytucyjnej zasady pluralizmu poli-
tycznego, jest ich prawo do zrzeszania się we frakcjach parlamentar-
nych . To prawo ustanawia ustawa o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora (art . 17), w myśl której mogą oni – na zasadach określo-
nych w regulaminie Sejmu i Senatu – tworzyć kluby, koła i zespoły 
poselskie lub senatorskie Ponadto posłowie wraz senatorami 
mogą tworzyć wspólne zrzeszenia nazywane „parlamentarnymi” . 
Według regulaminów izb formowanie klubów i kół jest oparte „na 
zasadzie politycznej”, a zespołów – „na innych zasadach niż zasady 
polityczne” . Nadmieńmy, iż parlamentarzyści, będący członkami 
partii (ugrupowań politycznych), mają bezwzględny polityczny 
obowiązek członkostwa w klubie lub kole . Trafna jest konstatacja, 
że z zasady wolności zrzeszania się można wyinterpretować prawo 
posłów i senatorów do tworzenia zrzeszeń innych niż wymienione 
w art . 17 powołanej wyżej ustawy, które jednak byłyby pozbawione 
praw zarezerwowanych dla tych zrzeszeń .

W niniejszym opracowaniu nie jest możliwe przeprowadze-
nie szczegółowej analizy polskiej regulacji prawnej form orga-
nizowania się posłów i senatorów . Z konieczności poprzestanę 
na przedstawieniu najważniejszych, formułowanych w literatu-
rze przedmiotu, propozycji zmian, mających na celu nadanie 
zrzeszeniom deputowanych należnej im rangi prawnoustrojowej 
i doprecyzowanie  – na gruncie prawa  – ich roli (zatem i partii 
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politycznych) w procesie reprezentacji w ramach przedstawiciel-
stwa ogólnonarodowego . Są to:
1) konstytucjonalizacja form zrzeszania posłów i senatorów w parla-

mencie, bowiem  – jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny  – 
„swoboda tworzenia grup parlamentarnych jest elementem 
ogólnej wolności tworzenia partii politycznych i jako takiej 
należy jej przyznać rangę konstytucyjną”7; 

2) podniesienie podstawowych zasad określających tworzenie 
i funkcjonowanie klubów i kół do rangi ustawowej, innymi 
słowy – uczynienie z nich materii ustawowej; 

3) ustawowe umocowanie regulaminów tych organizacji, w szcze-
gólności klubów i kół „parlamentarnych”; 

4) zwiększenie kompetencji tych zrzeszeń posłów i senatorów 
(w tym w procesie ustawodawczym), z czym wiązałoby się 
podwyższenie liczebności ich składów; 

5) ustawowe określenie dystynkcji, zwłaszcza w odniesieniu do 
posiadanych uprawnień, między „parlamentarnymi” zrze-
szeniami a zrzeszeniami składającymi się wyłącznie z posłów 
lub senatorów; 

6) rozstrzygnięcie nieuregulowanej kwestii minimalnej liczby 
deputowanych w klubie i kole parlamentarnym .
Z punktu widzenia potrzeby nadania właściwych ram 

prawnych statusowi posła i senatora nieodzowna jest również 
konstytucjonalizacja prawa do opozycji oraz ustawowe i regula-
minowe określenie zasad jej działania i uprawnień . Priorytetową 
kwestię stanowi przyłożenie szczególnej uwagi do ustanowie-
nia gwarancji dla opozycyjnej mniejszości, czego przesłanką 
sine qua non jest nadanie konstytucyjnych i regulaminowych 
podstaw jej aktywności w Sejmie . Opozycja, aby mogła efektyw-
nie spełniać swoją funkcję jednego z głównych elementów demo-
kracji przedstawicielskiej, musi być wyposażona w instrumenty 
stwarzające warunki do skutecznego jej działania, realnego 
wpływu na parlamentarne procesy decyzyjne oraz możliwości 
sprzeciwiania się działaniom większości parlamentarnej . Jak 
zauważa Jarosław Szymanek, 

7 Orzeczenie z dnia 26 stycznia 1993 r . w sprawie U .10/92, OTK 1993 .
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zagwarantowanie praw mniejszości winno nastąpić nie po to, żeby 
była ona w jakiś nadmierny sposób uprzywilejowana, ale po to, 
żeby zamortyzować dominację większości, której orężem jest naj-
zwyklejsza arytmetyka parlamentarna, pozwalająca na swobodne 
korzystanie ze wszystkich uprawnień określających reguły funk-
cjonowania parlamentu8. 

Celem nadrzędnym twórców stosownych regulacji prawnych 
powinno być dążenie do stworzenia balansu pomiędzy swobodnym 
działaniem większości parlamentarnej a prawami chroniącymi 
mniejszość . Potrzeba ustanowienia regulacji prawnych wzmac-
niających znaczenie ugrupowań opozycyjnych w parlamencie jest 
postulatem niezmiernie ważnym w kontekście  – datującej się od 
2015 r . – marginalizacji tych ugrupowań w Polsce .

Od tego czasu mamy do czynienia z odchodzeniem od wspo-
mnianych standardów, procesami osłabiania i zawężania praw 
opozycji, „ograniczania, metodą »salami«, uprawnień zarówno 
opozycji jako całości, jak i poszczególnych posłów”9 . Przyczyniały 
się do tego nie tylko faktyczne mechanizmy rządzące Sejmem, 
ale również niekorzystne dla opozycji zmiany w regulaminie tej 
izby, m .in . dotyczące odpowiedzialności regulaminowej posłów, 
procedury ustawodawczej, przebiegu debaty parlamentarnej, zgła-
szania wniosków . Nic na aktualności nie straciła konstatacja Piotra 
Uziębły sprzed czterech lat:

rozwiązania regulaminowe trudno uznać za unormowania sku-
tecznie chroniące prawa opozycji i zapewniające jej możliwość 
skutecznego wpływania na przebieg prac parlamentarnych. Moż-
na uznać, że podstawowym założeniem Regulaminu Sejmu stało 
się przeciwdziałanie obstrukcji, nawet za cenę ograniczenia praw 
mniejszości parlamentarnej 10.

8 J . Szymanek, O potrzebie instytucjonalizacji opozycji parlamentarnej 
w przepisach regulaminu Sejmu RP, [w:] Wybrane zagadnienia prawa konsty-
tucyjnego w Polsce 1997–2017, red . A . Rytel-Warzocha i P . Uziębło, „Gdańskie 
Studia Prawnicze” 2018, t . Xl, s . 456 .
9 A . Rakowska-Trela, Status opozycji parlamentarnej. Uwarunkowania 
ustrojowe i praktyka Sejmu VIII kadencji, [w:] Konstytucjonalizm polski. 
Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profe-
sora Andrzeja Szmyta, red . A . Gajda i in ., Gdańsk 2020, s . 870 .
10 P . Uziębło, O potrzebie poszerzenia parlamentarnych praw opozycji, 
[w:] Wybrane zagadnienia . . ., s . 488 .
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W przyszłych pracach nad instytucjonalizacją opozycji przy-
datne mogą być m .in . propozycje niektórych rozwiązań zawarte 
w nieskutecznych projektach zmian regulaminów Sejmu PiS (2010 r . 
i 2015 r .) oraz Platformy Obywatelskiej (2015 r .) . Przede wszystkim 
warto wdrożyć pomysł, aby władze klubów i kół poselskich skła-
dały Marszałkowi Sejmu, po uchwaleniu rządowi wotum zaufania, 
oświadczenie o udzieleniu lub odmowie udzielenia poparcia Radzie 
Ministrów . Skutkowałoby to tym, że kluby i koła, które nie złożyłyby 
poparcia, uzyskałyby prawo do uzupełnienia porządku dziennego 
posiedzenia izby o jeden punkt, zaś ich przewodniczący mogliby 
jednorazowo zabierać głos poza kolejnością mówców w każdym 
punkcie porządku . Rozważenia wymaga również propozycja cofnię-
cia prawnego przyzwolenia dla tworzenia zespołów poselskich 
i senatorskich, które często reprezentując i wspierając partykularne 
interesy, godzą w koncepcję mandatu zakładającego reprezento-
wanie przez deputowanych całego suwerena  – narodu11 . Spośród 
innych propozycji wysuwanych w nauce prawa konstytucyjnego 
szczególnie interesująca jest propozycja wprowadzenia  – znanych 
w brytyjskim modelu parlamentaryzmu – tzw . dni opozycji czy też 
prawa opozycji do godziny pytań na każdym posiedzeniu izby .

Druga grupa praw i obowiązków posłów oraz senatorów wiąże 
się z ich działalnością poza parlamentem . Wśród nich wyróż-
niają się prawa i obowiązki odnoszące się do kontaktów przed-
stawiciela z wyborcami, np . obowiązek informowania wyborców 
o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani; 
obowiązek przyjmowania opinii, postulatów i wniosków wybor-
ców oraz brania ich pod uwagę w działalności parlamentarnej; 
prawo do tworzenia biur poselskich, senatorskich lub poselsko-
-senatorskich w celu obsługi działalności w terenie; prawo do 
uczestniczenia w sesjach sejmików województw, rad powiatów 
i rad gmin, na których posłowie i senatorowie mogą zgłaszać 
wnioski i uwagi . Podkreślić wypada, że tak nakreślone prawa 
i obowiązki polskich parlamentarzystów nie naruszają koncepcji 
mandatu wolnego, gdyż nie zostały ustanowione z myślą o wiąza-
niu deputowanych wolą ich wyborców .

11 Zob . K . Grajewski, Status prawny posła i senatora, Warszawa 2016, s . 177 .
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Bardzo pomocne w działalności pozaparlamentarnej posłów 
i senatorów jest prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz 
wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów 
i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych . Równie istotne 
jest prawo podejmowania interwencji w organie administracji rządo-
wej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie 
państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach 
gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy wnoszonej we 
własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców i zazna-
jamiania się z tokiem jej rozpatrywania . Instrumentem mającym 
wspierać działalność terenową posłów i radnych jest prawo do 
uzyskiwania pomocy w sprawowaniu mandatu od organów admi-
nistracji rządowej i samorządu terytorialnego . 

Kontrowersyjną sprawę stanowi związanie posłów i senatorów 
politycznymi programami wyborczymi i obietnicami złożonymi 
w kampanii wyborczej . Z prawnego punktu widzenia w systemie 
przedstawicielskim opierającym się na idei mandatu wolnego  – 
o takim związaniu nie może być mowy, co „z punktu widzenia 
elektoratu [ . . .] można uznać za jeden z paradoksów przedstawiciel-
stwa”12 . Odmiennie ta sprawa ma się w płaszczyźnie politycznej, 
w której należałoby oczekiwać traktowania programów i obietnic 
jako wiążących dyrektyw postępowania . W praktyce jednak czymś 
zwyczajnym jest zapominanie o nich, nie mówiąc już o tym, że 
prezentowane programy często „nie grzeszą” ostrością sformuło-
wań i zawierają przyrzeczenia bez pokrycia .

Wymienione prawa i obowiązki posłów i senatorów stanowią, 
jak można zauważyć, wieloelementowy system mający w zamy-
śle jego twórców tworzyć przesłanki należytej realizacji mandatu 
poza parlamentem .

Podobnie rzecz się ma z grupą praw i obowiązków posłów i sena-
torów warunkujących wykonywanie mandatu . Na czoło wysuwają 
się – zaprezentowane wcześniej – powiązane z gwarancjami praw-
nymi niezależności parlamentarzystów, służące ich urzeczywist-
nieniu . Oprócz nich w grupie tej należałoby umieścić m .in . prawo  

12 Tamże, s . 29 .
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do otrzymania urlopu bezpłatnego na czas sprawowania mandatu 
przedstawicielskiego; prawo do zatrudnienia po zakończeniu 
urlopu bezpłatnego lub bezpośrednio po wygaśnięciu mandatu 
na tym samym lub stanowisku równorzędnym pod względem 
płacowym; obowiązek powiadamiania odpowiednio Marszałka 
Sejmu lub Marszałka Senatu o zamiarze podjęcia dodatkowych 
zajęć; prawo do otrzymywania diety parlamentarnej (będącej 
swoistym wyrównaniem kosztów poniesionych z racji pełnio-
nego mandatu); prawo do odprawy w związku z zakończeniem 
kadencji lub przejściem na emeryturę; prawo do świadczeń zdro-
wotnych; prawo do bezpłatnych przejazdów środkami publicz-
nego transportu na terenie kraju . Zasadność wyliczonych praw 
i obowiązków poselskich i senatorskich należących do trzeciej 
grupy wydaje się trudna do podważenia .

Ponoszenie odpowiedzialności przez deputowanego, reprezen-
tanta narodu i członka parlamentu jest nieodzownym elementem 
statusu jako osoby obdarzonej zaufaniem społecznym suwerena . 
W przypadku oparcia przedstawicielstwa na klasycznej konstruk-
cji mandatu wolnego szczególnego znaczenia nabiera odpowie-
dzialność deputowanych ubiegających się o reelekcję egzekwowana 
w wyborach (tzw . odpowiedzialność wyborcza), ponieważ jest 
jedyną formą odpowiedzialności przedstawiciela przed wybor-
cami (aby przywołać inne określenie: jego „rozliczalności”), jaką 
dopuszcza wspomniana konstrukcja mandatu . Tylko w nielicz-
nych państwach istnieją obecnie – specyficzne dla mandatu impe-
ratywnego  – prawne możliwości pozbawienia mandatu przez 
wyborców pełnomocnictwa członka parlamentu przed upływem 
kadencji (np . Białoruś, Ekwador, Nigeria i Wenezuela) . Nie stano-
wią one jakiejś reguły, są raczej wyjątkiem od ogólnie obowiązującej 
zasady mandatu wolnego . Pojawiające się sporadycznie w Polsce 
żądania wprowadzenia instytucji odwołalności posłów i senatorów 
w razie utraty zaufania wyborców ze swojego okręgu wyborczego 
są zwykle populistyczną mrzonką, niemającą szans realizacji 
we współczesnych  – zdominowanych przez partie polityczne –  
demokratycznych systemach politycznych . Tak samo krytycznie 
należałoby odnieść się do kwestii jej zastąpienia procedurą pozba-
wienia mandatu uchwałą organu przedstawicielskiego, która może 
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być nadużywana przez większość parlamentarną w walce z ugru-
powaniami opozycyjnymi i prowadzić do usuwania niewygodnych 
deputowanych, a tym bardziej przyznania prawa do pozbawiania 
mandatów partiom politycznym . 

Wyjątkiem od ogólnej zasady wykluczającej pozbawienie 
mandatu jest dokonanie tego na mocy orzeczenia Trybunału Stanu 
w następstwie naruszenia antykorupcyjnych zakazów, sformułowa-
nych w art . 107 Konstytucji . Objęcie odpowiedzialnością konsty-
tucyjną polskich parlamentarzystów, będące ewenementem na tle 
współczesnych regulacji tej odpowiedzialności w innych państwach, 
choć jest w pewnym stopniu kontrowersyjne, to jednak nie podważa 
mandatu wolnego . Wadę ustanowionej procedury pociągania posła 
i senatora do odpowiedzialności konstytucyjnej stanowi powierze-
nie prawa do jej wszczęcia wyłącznie właściwemu marszałkowi izby . 

W celu ochrony mandatu przedstawicielskiego, zakładają-
cego reprezentowanie przez deputowanego całego narodu, jest 
pożądane wprowadzenie zakazu stosowania wobec parlamentarzy-
stów sankcji – zarówno prawnych, jak i politycznych – za głosowa-
nie oraz wypowiedzi niezgodne ze stanowiskiem władz statutowych 
partii, klubu i koła .

W świetle Konstytucji RP jedynym dopuszczalnym rodzajem 
odpowiedzialności posła i senatora za działalność wchodzącą 
w zakres sprawowania mandatu jest odpowiedzialność przed 
izbą parlamentu, do której zostali wybrani (art . 105 w związku 
z art . 108) . Odpowiedzialność ta  – uszczegółowiona w ustawie 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz regulaminach 
parlamentarnych – jest wielopostaciowa .

O jednej postaci była już wcześniej mowa, tj . o odpowiedzial-
ności przed Sejmem i Senatem za działalność objętą immu-
nitetem materialnym . W tym miejscu skoncentrujmy się na 
ponoszonej przez posłów i senatorów odpowiedzialności regulami-
nowej i porządkowej .

W przypadku naruszenia lub niedopełnienia niektórych 
obowiązków określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora (w art . 33–35) Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu mogą 
w trybie odpowiedzialności regulaminowej zwrócić parlamenta-
rzyście uwagę, udzielić mu upomnienia lub nagany . Identyczny 
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system kar jest stosowany – przez Komisję Regulaminową i Spraw 
Poselskich oraz Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senator-
skich  – w razie niewykonywania innych obowiązków poselskich 
i senatorskich . Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu są ponadto 
zobowiązani do obniżania uposażenia i diety parlamentarnej, albo 
jednego z tych świadczeń, w następstwie nieusprawiedliwionych 
nieobecności na posiedzeniach izb .

Odpowiedzialność porządkowa jest odpowiedzialnością za 
naruszenie porządku w czasie obrad Sejmu i Senatu . Wyraża się 
w nadużywanym w ostatnich latach uprawnieniu marszałka izby 
lub wicemarszałka prowadzącego obrady plenarne do „przywołania 
do rzeczy” i odebrania głosu, przywołania do porządku, wyklucze-
nia z posiedzenia, a od VIII kadencji Sejmu i IX Senatu – upraw-
nieniu do stwierdzenia, że poseł lub senator swoim zachowaniem 
na posiedzeniu izby naruszył jej powagę . W okresie rządów Zjed-
noczonej Prawicy odpowiedzialnością tego rodzaju objęto również 
„teren będący w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu” . 
Co więcej, nastąpiło – przede wszystkim z myślą o „dyscyplinowa-
niu” posłów opozycyjnych  – nadmiernie restrykcyjne wzmocnie-
nie systemu kar finansowych poprzez znaczne poszerzenie liczby 
okoliczności uprawniających Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu 
do obniżenia uposażenia lub diety parlamentarnej posła i senatora: 
1) uniemożliwianie, przez rażące naruszanie przepisów odpowied-

nich regulaminów, pracy Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia 
Narodowego, a także ich organów; 

2) naruszanie swoim zachowaniem powagi Sejmu, Senatu albo 
Zgromadzenia Narodowego na ich posiedzeniach lub posiedze-
niach ich organów; 

3) naruszanie w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie 
będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu . 
Regulacja prawna odpowiedzialności posłów i senatorów 
wymaga również pewnej optymalizacji, tak aby egzekwowanie 
tej odpowiedzialności nie wykraczało poza jej cel, było efektywne 
i poddane demokratycznej kontroli wewnątrzparlamentarnej .
Kontrowersji natomiast raczej nie wywołuje, pod warunkiem 

kształtowania się właściwej praktyki, działalność sejmowej Komisji 
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Etyki Poselskiej . Komisja ta rozpatruje sprawy posłów zachowujących 
się w sposób nieodpowiadający godności posła, której istotą jest 

wykonywanie obowiązków poselskich w ramach stosunku przed-
stawicielstwa tak, aby odpowiadały one etycznemu wzorcowi. 
Chodzi tu o przedmiotowe rozumienie zachowania jako odpowia-
dającego „godności” posła (zachowania związanego z pełnieniem 
zaszczytnej roli przedstawiciela Narodu), nie zaś o rozumienie god-
ności w sposób podmiotowy, tj. zakładający posiadanie przez posła 
atrybutów swoistych, odmiennych od godności innych ludzi13. 

W skład Komisji Etyki Poselskiej wchodzą posłowie reprezentu-
jący wszystkie kluby poselskie, po jednym członku z każdego klubu . 
W sprawach posłów, którzy zachowują się w sposób nieodpowiada-
jący godności posła, komisja ta wydaje rozstrzygnięcia na podstawie 
„Zasad etyki poselskiej”, mających formę uchwały sejmowej (uchwała 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 lipca 1998 r .  – M . P . Nr 24, 
poz . 338) . Komisja, po rozpatrzeniu sprawy i stwierdzeniu narusze-
nia przez posła „Zasad etyki poselskiej”, może w formie uchwały 
zwrócić posłowi uwagę, udzielić mu upomnienia lub nagany . 

wnioski

Powyższa analiza wykazała, iż regulacja prawna statusu posła 
i senatora, której fundament stanowi jego konstytucyjna charak-
terystyka, nie jest wolna od pewnych wad i wymaga dokonania 
stosownych korekt . Mieć trzeba jednak na uwadze, że o rzeczy-
wistym statusie posła i senatora nie przesądzają wyłącznie regula-
cje prawne . Na faktycznym statusie członka parlamentu  – co jest 
uniwersalną regułą światową  – odbijają piętno czynniki poza-
prawne, przede wszystkim polityczne i socjologiczne . Bez uwzględ-
nienia owych czynników egzegeza norm prawnych nie wystarcza 
do pełnej charakterystyki rzeczywistego procesu reprezentacji i roli 

13 A . Szmyt, Prace Sejmu RP VI i VII kadencji. Zbiór opinii konstytucyjno-
prawnych, opr . A . Rytel-Warzocha, Gdańsk 2015, s . 52 .
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w nich deputowanych . A zatem: realny status posła i senatora nie 
może być odrywany od takiego rodzaju oddziaływań i rekon-
struowany z ich pominięciem . Nadzwyczaj mocno zaznacza się 
owa konieczność w przypadku pierwszego z wymienionych na 
początku niniejszego opracowania składników statusu deputowa-
nego, tj . jego mandatu . 

Nawet wysoko oceniana regulacja prawna statusu deputowa-
nego nie jest w stanie całkowicie go zdeterminować, jeżeli praktyka 
polityczna nie będzie tworzyć odpowiednich warunków do realiza-
cji prawnych wyznaczników tego statusu, a tym bardziej – będzie 
przeciwstawiać się i utrudniać ów proces . Wspomniana praktyka 
jest obecnie ewidentną cechą parlamentaryzmu polskiego . Opis 
tej praktyki i jej wpływu na rzeczywisty status posłów i senatorów 
wykraczałby jednakże poza założony cel niniejszego opracowania . 



JAROSŁAW SZYMANEK 

Służby sejmowe właściwe w sprawach 
członkostwa w Unii Europejskiej. Aspiracje, 
możliwości i ograniczenia

wprowadzenie

Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej i wynikających z tego rela-
cjach Sejmu (Senatu) z Radą Ministrów nie jest przedmiotem regu-
lacji konstytucyjnej, która wprost nie odnosi się do udziału RP w UE, 
co jest spowodowane m .in . tym, że Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r . 
weszła w życie jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej . 

Kwestia stosunków Sejmu (Senatu) z Radą Ministrów w zakresie 
spraw wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej została 
za to uregulowana w ustawie z 8 października 2010 r . o współpracy 
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z człon-
kostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej1, określanej 
mianem ustawy kooperacyjnej . Z racji wagi poruszanej tematyki jest 
ona czasami określana mianem ustawy ustrojowej, której znacze-
nie wzrasta szczególnie w sytuacji absencji konstytucyjnych unor-
mowań tej kwestii . W zakresie tzw . prawa parlamentarnego istotne 
znaczenie dla tematyki związków Sejmu z Radą Ministrów w zakre-
sie spraw wynikających z członkostwa Polski w UE mają ponadto 
przepisy regulaminu Sejmu, który rozwija – a zarazem uzupełnia –  

1 Dz . U . z 2010 r . Nr 213, poz . 1395 .
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materię ustawy kooperacyjnej, ustanawiając partykularne rozwią-
zania dotyczące procedur sejmowych odnoszących się do relacji 
z organami Unii Europejskiej, co dotyczy zwłaszcza przepisów okre- 
ślających postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo 
Unii Europejskiej oraz działalności szczególnego organu Sejmu 
zajmującego się kwestiami związanymi z Unią, jakim jest Komisja 
ds . Unii Europejskiej2 . Rola izb parlamentarnych w zakresie spraw 
unijnych odpowiada europejskiemu standardowi, w którym to stan-
dardzie przewiduje się wiodącą rolę krajowej egzekutywy (Rady 
Ministrów) i wyraźnie drugorzędną (wtórną) rolę parlamentu naro-
dowego, pomyślanego zasadniczo jako organ kontrolujący poczy-
nania rządu w tym obszarze3 . Uznaje się, że ogólną legitymację do 
występowania na forum Unii, a co za tym idzie prezentowania stano-
wiska państwa członkowskiego, mają organy krajowej egzekutywy 
(rządy), natomiast rola parlamentów jest ograniczona i sprowadza 
się do działań sprawdzających, co odpowiada generalnej koncepcji 
uprawnień kontrolnych parlamentu wobec rządu (znanych z klasycz-
nego, tj . wewnątrzkrajowego, prawa konstytucyjnego) . Nie oznacza 
to oczywiście, że – analizując wpływ parlamentów poszczególnych 
państw członkowskich na rządy krajowe w materii relacji z UE – nie 
da się wskazać tych parlamentów, które aktywniej i silniej oddziałują 
na rządy krajowe i tych, których rola jest w tym względzie skromna . 
To, jaka jest zarówno formalna, jak i faktyczna rola legislatur w ich 
stosunkach z rządami zależy od wielu czynników, tj . siły parlamentu 
per se, stopnia zainteresowania sprawami unijnymi, wewnątrzkon-
stytucyjnymi powiązaniami parlamentu z rządem, strukturą parla-
mentu i ewentualnie modelem relacji w ramach przyjętej koncepcji 
dwuizbowości4 itp . W większości przypadków relacje w obszarze 

2 Por . Z . Cieślik, Rola Sejmu w Unii Europejskiej, [w:] Przewodnik poselski, 
red . P . Sobolewski, Warszawa 2019, s . 153 i nast . 
3 J . Szymanek, Parlamenty narodowe w procesie integracji europejskiej, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 1, s . 39 i nast . 
4 Którą zaangażowanie Senatu w sprawy związane z członkostwem w Unii 
może petryfikować bądź inaczej kształtować, np . wzmacniając lub – prze-
ciwnie – osłabiając stanowisko izby drugiej . Por . np . J . Szymanek, Koncep-
cja europejskiego zaangażowania Senatu RP jako drugiej izby parlamentu, 
„Studia Prawnicze” 2006, nr 3; M . Rojewski, Znaczenie Senatu w sprawach 
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 
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spraw unijnych są funkcją szerszych relacji w zakresie wykonywa-
nia poszczególnych, klasycznych funkcji parlamentu, w tym zwłasz-
cza funkcji ustawodawczej i kontrolnej5 . Jest tak przede wszystkim 
dlatego, że schemat powiazań na linii parlament – rząd w sprawach 
dotyczących członkostwa w UE nie tworzy, pod względem kompeten-
cyjnym, nowej materii regulacyjnej, ale jest refleksem dotychczaso-
wego modelu powiązań instytucjonalnych między tymi podmiotami, 
a punkt odniesienia stanowią związki między rządem a parlamentem, 
jakie determinuje funkcja kontrolna . Mimo podobieństwa do funkcji 
kontrolnej uprawnienia parlamentów narodowych względem rządów 
krajowych i ogólnych relacji z Unią Europejską wykraczają jednak 
poza klasyczne rozumienie funkcji kontrolnej (tak jak jest ona rozu-
miana w prawie konstytucyjnym)6 . Aktywność parlamentów przeja-
wia się bowiem tutaj w kilku obszarach, tj .:
1) współuczestnictwa w stanowieniu prawa unijnego7 (w tym także 

mechanizmu wczesnego ostrzegania, który może doprowadzić 
do uruchomienia tzw . żółtej kartki); 

2) tworzenia prawa krajowego wykonującego prawo unijne8; 
3) ewaluacji polityki unijnej rządu krajowego (co w największym 

stopniu odpowiada typowej działalności kontrolnej parlamentu 
względem rządu); 

4) wprzęgnięcia parlamentów narodowych w elementy funk-
cji kreacyjnej, sprowadzającej się do opiniowania krajowych 
kandydatów na stanowiska w organach i instytucjach Unii 
Europejskiej9 . 

[w:] Rola Senatu w ustroju RP. W stronę przyszłości, red . M . Pogoda, 
Warszawa 2019, s . 85 i nast . 
5 Przy czym można jednak mówić o generalnym wzroście znaczenie i pozy-
cji parlamentu w ramach mechanizmów decyzyjnych wewnątrz Unii Europej-
skiej . Por . R . Balicki, Funkcja europejska Sejmu RP, Wrocław 2019, s . 60 i nast . 
6 Stąd zresztą wzięła się potrzeba innego nazywania tej funkcji parlamentu . 
7 Por . Z . Cieślik, Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej, [w:] Sejm 
w Unii Europejskiej, red . tenże, Warszawa 2019, s . 41 i nast . 
8 Por . B . Pawłowski, Rola Sejmu w wykonywaniu prawa Unii Europejskiej, 
[w:] Sejm w Unii…, s . 11 i nast . 
9 Co pod pewnymi względami nawiązuje do klasycznej funkcji kreacyj-
nej, jednak nią nie jest, gdyż uprawniania Sejmu sprowadzają się do ocenia-
nia, ergo kontrolowania ewentualnych kandydatów, a nie ich formalnego 
nominowania . 
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Uwzględniając powyższe, przyjmuje się, że parlamenty naro-
dowe, działając w obszarze spraw wynikających z członkostwa 
państwa w UE, wykonują zupełnie nową i inną funkcję od wszyst-
kich dotychczasowych funkcji, określaną mianem funkcji integra-
cyjnej, ponadnarodowej bądź – najczęściej – europejskiej10 . Jest ona 
jakościowo nową funkcją, metodologicznie konceptualizowaną 
na podstawie klasycznych funkcji parlamentu, z jednoczesnym 
wskazaniem, że żadna z tych funkcji – w odniesieniu do spraw 
unijnych – nie jest realizowana w sposób pełny czy standardowy . 
Mimo zauważalnego problemu stosukowo niewielkiej roli parla-
mentów narodowych w procesach unijnych, co dotyczy również roli 
parlamentów narodowych jako podmiotów kontrolujących działa-
nia rządów w tym zakresie, przyjmuje się, że to stan typowy . Także 
np . w doktrynie niemieckiej uznaje się wiodącą rolę rządu w rela-
cjach z Unią Europejską i wtórną rolę Bundestagu, który w pierwszej 
kolejności jest postrzegany jako kontroler poczynań rządu, mający 
jednak do dyspozycji głównie klasyczne narzędzia kontroli parla-
mentarnej (interpelacje, zapytania, prowadzenie debaty plenar-
nej czy wreszcie sięgnięcie po wotum nieufności) . W tym zakresie 
wskazuje się, że funkcja europejska nie wytworzyła szczególnych, 
nowych środków prowadzenia działań sprawdzających, a kontrola 
parlamentarna jest w gruncie rzeczy przedłużeniem typowej 
kontroli, jaką parlamenty od zawsze prowadziły względem rządów 
na gruncie przepisów krajowego prawa konstytucyjnego . 

Należy wskazać, że np . niemiecki Bundestag bardzo ostrożnie 
sięga po narzędzia kontrolne w zakresie spraw unijnych (i w ogóle 
polityki zagranicznej) . W Niemczech przyjmuje się, iż kontrolny 
profil działalności Bundestagu jest nastawiony przede wszystkim na 
politykę wewnątrzkrajową, co wynika z przekonania, iż samych 
Niemców o wiele mniej interesuje polityka zagraniczna (w tym 
europejska) aniżeli sprawy niemieckie . Dlatego aktywizacja działań 
kontrolnych, podejmowanych ze zrozumiałych względów zasadni-
czo przez opozycję, jest skoncentrowana na sprawach wewnątrzkra- 
jowych i nie ma swojego unijnego „przedłużenia” (gdyż to ona 

10 Por . J . Szymanek, Funkcja europejska Sejmu i Senatu jako ustrojowy 
efekt członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej, 
red . M . Kruk, J . Wawrzyniak, Kraków 2005, s . 347 i nast .
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koncentruje uwagę mediów i opinii publicznej) . Wynika to również 
z pewnego typu kultury politycznej Niemców, który zakłada, że 
obszar polityki zewnętrznej (unijnej, jak i typowej polityki zagra-
nicznej) powinien być wyłączony z bieżących sporów międzypar-
tyjnych (co w praktyce ma ten skutek, że nie stosuje się tutaj 
spektakularnych narzędzi kontrolnych pozostających w dyspozy-
cji Bundestagu) . Oczywiście nie oznacza to, że niemieckie partie 
polityczne (nawet tworzące koalicję) nie różnią się co do kierun-
ków polityki zagranicznej (unijnej), a zwłaszcza metod jej realiza-
cji . Różnice zdań nie generują jednak konieczności sięgania po 
formalne instrumenty ewaluacji unijnej polityki rządu np . ze 
strony parlamentu, gdyż zawierają się w prowadzeniu politycznych 
dyskusji międzypartyjnych bądź – co też się zdarza – wewnątrzpar-
tyjnych11 . W doktrynie niemieckiej – choć przyjmuje się zgodnie, 
że to rząd federalny jest wyrazicielem woli Niemiec w relacjach 
unijnych – zakłada się mimo wszystko, iż polityka zagraniczna, 
a szczególnie unijna, jest swoistym kondominium parlamentu 
i rządu . Z tego względu doktryna niemiecka uznaje, iż sprawy 
unijne prowadzą do „wysadzenia z zawiasów” zasady podziału 
władzy, gdyż kompetencje organów się zasadniczo mieszają, czemu 
sprzyja sukcesywne poszerzanie przedmiotu prawa unijnego, 
które przestało być klasycznym prawem międzynarodowym 
i coraz częściej wchodzi w tradycyjny zakres działania ustawo-
dawcy narodowego (kwestie gospodarcze)12 . 

Mieszanie się spraw, na gruncie prawa wewnętrznego, wyraź-
nie rozdzielonych między rządem a parlamentem w przypadku 
kwestii unijnych sprawia, że Bundestag nie sięga po narzędzia 

11 W doktrynie zauważa się, że rzeczywisty stopień poinformowania 
parlamentów narodowych o sprawach unijnych zależy nie tyle od narzędzi 
wymiany informacji i kontroli w stosunku do rządów, ile od chęci zaangażo-
wania parlamentu, a ta jest – w jakiejś mierze – funkcją tradycyjnych powią-
zań na linii rząd  – parlament, będących skutkiem istniejącego w danym 
państwie systemu rządów . Por . np . A . Maurer, Parlamenty narodowe po 
Amsterdamie: adaptacja, dostosowanie skali oraz sukcesywna europeizacja, 
[w:] Rola parlamentów narodowych w perspektywie poszerzenia Unii Euro-
pejskiej oraz Konferencji Międzyrządowej 2004, red . J . Barcz, S . Puzyna, 
Warszawa 2002, s . 131 nast . 
12 Por . R . M . Małajny, Rząd i sprawy zagraniczne w konstytucjonalizmie 
niemieckim, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 1, s . 65 i nast . 
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najbardziej imperatywne w stosunku do rządu (np . wotum nieufno-
ści), a parlamentarna kontrola nad rządem w zakresie spraw euro-
pejskich przybiera „miękki” wymiar . Jest tak, ponieważ elity 
niemieckie nabierają coraz bardziej przekonania, że sprawy unijne 
są przedłużeniem spraw niemieckich, a integracja europejska 
odzwierciedla żywotne interesy Niemiec, niepodlegające politycz-
nym targom . W konsekwencji kluczem poszukiwania równowagi 
między uprawnieniami rządu a uprawnieniami parlamentu 
w obszarze spraw unijnych jest instytucja sporu kompetencyj-
nego rozstrzyganego przez Trybunał Konstytucyjny – traktowany 
jako skuteczny środek windykacji uprawnień parlamentu 
wobec rządu . Pozostaje on jednak w odwodzie, a obie strony (rząd 
i parlament) próbują w drodze politycznych negocjacji znaleźć zada-
walające rozwiązania . 

Istotna europejska funkcja niemieckiego Bundestagu ma 
odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej służb kancelaryjnych 
niemieckiego parlamentu, nastawionej w pierwszym rzędzie na 
efektywny mechanizm pozyskiwania i obiegu informacji . Zadania 
dotyczące spraw unijnych wykonywane są tu przez wyodrębnioną 
komórkę organizacyjną, tj . Wydział „Europa” działający w ramach 
Departamentu Parlament i Posłowie (Abteilung „Parlament und 
Abgeordnete”) . Nadmienić przy tym należy, że zadania dotyczące 
stosunków międzynarodowych wykonywane są przez odrębną 
komórkę organizacyjną, usytuowaną w innym segmencie aparatu 
administracyjnego Bundestagu, tj . przez Wydział Stosunków 
Międzynarodowych (Unterabteilung Internationale Beziehungen) 
w Departamencie „Nauka i Stosunki Międzynarodowe” (Abteilung 
„Wissenschaft und Außenbeziehungen”) .

Oceniając rozwiązania niemieckie i porównując je z rozwiąza-
niami z innych państw członkowskich, należy zaznaczyć, że orga- 
nizacja oraz zadania służb parlamentarnych nakierowanych na 
członkostwo w UE są nieodłącznie związane z przyjętymi w nich 
modelami ustrojowymi, w szczególności w zakresie relacji 
między rządem (prowadzącym co do zasady politykę państwa 
w ramach Unii) a parlamentem, sprawującym w różnych stopniu 
i formie kontrolę nad rządem . Poza tym należy mieć na uwadze, 
że rozbudowanie struktur organizacyjnych oraz wielkość 
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zatrudnienia w administracjach parlamentarnych w ewidentny 
sposób wiążą się z wielkością (liczbą deputowanych) danego parla-
mentu, co z kolei jest pochodną liczby ludności tego państwa, 
która ma przełożenie na jego pozycję w funkcjonowaniu mechani-
zmów wewnątrz UE .

Konfrontując przyjęte rozwiązania w parlamentach państw 
członkowskich, wypada stwierdzić, że nie istnieje jednolity europej-
ski model wykonywania zadań o charakterze międzynarodowym 
i unijnym przez poszczególne administracje organów typu parla-
mentarnego . Różnorodność przyjętych rozwiązań – od nielicznych 
przypadków skupiania obowiązków w ramach jednej jednostki 
organizacyjnej (np . Izba Reprezentantów w Belgii, w pewnym 
sensie Niemcy) przez ich rozdział między biura ds . międzynaro-
dowych oraz biura ds . europejskich (np . parlament Irlandii) po 
ich rozproszenie między więcej jednostek organizacyjnych (np . 
szwedzki Riksdag) – pokazuje konieczność elastycznego, dostoso-
wanego do krajowych realiów podejścia do tego problemu . 
Te ostatnie wynikają z doświadczeń historycznych, przyjętych 
metod pracy parlamentarnej oraz ogólnej ewolucji struktur wspo-
magających pracę parlamentu . Znaczenie mają też regulacje 
wenątrzkonstytucyjne w danym państwie członkowskim, gdyż 
to one bardzo często są tworzywem dla wprowadzania mechani-
zmów związanych z egzekwowaniem funkcji europejskiej13 . Mimo 
braku jednolitego modelu można dostrzec pewne podobieństwa 
w strukturach administracji parlamentarnych między różnymi 
państwami, które łączą doświadczenia historyczne – a przede 
wszystkim uzyskanie w tym samym czasie członkostwa w UE . 
Ilustracją tego może być fakt, że w Polsce, Słowacji, Czechach i na 
Litwie w bardzo zbliżony sposób dokonano podziału zadań między 
jednostki organizacyjne zajmujące się sprawami międzynarodo-
wymi oraz unijnymi, dodatkowo wspieranymi przez biura 
o charakterze eksperckim .

13 W konsekwencji realizacja funkcji europejskiej parlamentu narodo-
wego jest funkcją, z jednej strony, regulacji wewnątrzkrajowych, z drugiej 
zaś, ograniczeń wynikających z prawa unijnego . Szerzej na ten temat 
zob . K . Borońska-Hryniewiecka, Parlamenty narodowe w systemie politycz-
nym Unii Europejskiej, Warszawa 2021, passim . 
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Umiejscowienie komórek organizacyjnych odpowiadających za 
prowadzenie spraw unijnych w biurach parlamentarnych jest 
bardzo różne . Mogą to być np . stosowne, samodzielne biura (depar-
tamenty) funkcjonujące paralelnie obok biur (departamentów) 
odpowiedzialnych za sprawy międzynarodowe (wszystkie poza 
unijnymi) . Taki model zorganizowania służb parlamentarnych 
występuje m .in . na Cyprze, we Francji, w Bułgarii, Rumunii czy 
Grecji . W ten sposób przeprowadzony podział niestety rzadko jest 
klarowny . W praktyce organizacyjnej często zdarza się, że obydwie 
służby działające w polu spraw zagranicznych i unijnych mają 
w zakresie swoich obowiązków sprawy związane z UE, co oznacza, 
że niektóre zadania są wykonywane wspólnie przez obie służby 
(Cypr, Bułgaria, Francja) . Czasami oba biura łączy się w jedno, 
mające w nazwie i sprawy unijne, i ogólne sprawy międzynarodowe 
(Austria, Chorwacja, Słowenia) .

Ewentualne zmiany dotyczące udziału Sejmu w polityce polskiej 
wynikającej z członkostwa w Unii Europejskiej powinny być nakie-
rowane przede wszystkim na wzmocnienie mechanizmu wymiany 
informacji i ewaluacji polityki realizowanej przez Radę Ministrów 
na forum Unii Europejskiej . Zmiany te wymagają ostrożnego rozwa-
żenia optymalnej struktury wspomagającej Sejm w wykonywaniu 
zadań europejskich . Struktura może mieć charakter albo skoncen-
trowany, albo rozporoszony . Należy przy tym mieć na uwadze, że 
żaden z przypadków struktury modelowej nie występuje w postaci 
czystej . Najczęściej, co najwyżej, dominuje jeden z nich, ale obok 
niego występują też elementy drugiego rozwiązania . Dlatego – 
zastanawiając się nad korektami – można byłoby pomyśleć nad: 
1) mechanizmem informacji sektorowych (branżowych), być może 

połączonym z ustanowieniem zasady powoływania stałych 
podkomisji unijnych przy sejmowych komisjach (co jednak rodzi 
też problemy rozdrobnienia prac unijnych, zamiast ich koncen-
tracji, a dodatkowo stworzy problemy zakresu działania komisji 
podkomisji branżowych z komisją ds . Unii Europejskiej, której 
nie sposób wyeliminować); 

2) wprowadzeniem dodatkowej debaty nad zamierzeniami każdo-
razowej prezydencji unijnej i związanymi z nią oczekiwaniami 
strony polskiej; 
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3) ustanowieniem sejmowego (a być może też sejmowo-senackiego) 
mechanizmu kooperacji z parlamentami pozostałych państw 
członkowskich w zakresie wymiany informacji i prezentowania 
stanowiska szczególnie w procedurze wczesnego ostrzegania, co 
korespondowałoby z bardziej efektywnym korzystaniem z trak-
tatowej procedury uruchamiania tzw . żółtej kartki14, która obec-
nie jest procedurą „ślepą”, gdyż parlamenty narodowe działają 
samodzielnie, a dopiero na końcu okazuje się, czy mechanizm 
żółtej kartki udało się uruchomić; 

4) wzmocnieniem bezpośrednich kontaktów przedstawicielstwa 
Kancelarii Sejmu przy Unii Europejskiej, a dodatkowo rozsze-
rzeniem i podtrzymywaniem stałych kontaktów Kancelarii 
Sejmu (właściwej komórki) z European Parliamentary Research 
Service oraz ze Służbami Prawnymi Parlamentu Europejskiego 
(Legal Service of European Parliament); 

5) ewentualnym powołaniem trzeciego zastępcy Szefa Kancelarii 
Sejmu, w którego zakresie działania znajdowałyby się wszystkie 
sprawy zewnętrze (w tym unijne) . 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu ds . zagranicznych, w tym 

także unijnych, koordynowałby prace wszystkich dotychczaso-
wych komórek Kancelarii Sejmu, w zakresie, w jakim realizują one 
zadania związane z funkcjami zewnętrznymi Sejmu . Ma to tym 
większe znaczenie, że współcześnie rośnie znaczenie dyplomacji 
parlamentarnej15 oraz zaangażowanie Sejmu w sprawy wynika-
jące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej . Kwestią dysku-
syjną natomiast jest ustanowienie osobnego sejmowego Biura do 
spraw Unii Europejskiej, które zajmowałoby się koordynacją dzia-
łań nakierowanych na realizację spraw unijnych (np . w zakresie 
obsługi komisji branżowych, procedury wczesnego ostrzegania 
itp .) . Należy mieć świadomość, że w Polsce różne komórki admi-
nistracji sejmowej uczestniczą w sprawach związanych z udzia-
łem Polski w Unii (w mniejszym bądź większym zakresie) . Dzisiaj 

14 Która w przypadku parlamentów dwuizbowych (jak w Polsce) wymaga 
bezwzględnie, na mocy przepisów unijnych, zaangażowania obu izb parla-
mentu, bez względu na to, jakie są relacje tych izb do siebie na gruncie krajo-
wego prawa konstytucyjnego . 
15 Por . J . Jaskiernia, Dyplomacja parlamentarna, Toruń 2022, passim . 
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są to przede wszystkim Biuro Spraw Międzynarodowych (w zakre-
sie organizacyjno-technicznym) oraz Biuro Analiz Sejmowych 
(w zakresie doradczo-eksperckim) . Ponadto udział w prowadze-
niu sejmowych spraw unijnych mają również inne biura Kancela-
rii Sejmu (vide Biblioteka Sejmowa i OIDE) . Kwestie europejskie 
stanowią przy tym istotną część zadań każdej z tych jednostek, 
głęboko zintegrowaną – zarówno merytorycznie, jak i organi-
zacyjnie – z pozostałymi wykonywanymi przez nie zadaniami 
(krajowymi, międzynarodowymi) . Ewentualna centralizacja 
zadań unijnych w ramach Kancelarii Sejmu mogłaby mieć pewien 
sens organizacyjny wyłącznie wówczas, gdyby obejmowała zada-
nia europejskie wykonywane przez wszystkie te jednostki . Dzia-
łanie takie (tzn . zupełne wydzielenie kwestii unijnych z zakresu 
działania wszystkich podmiotów organizacyjnych administracji 
parlamentarnej i przeniesienie ich do odrębnego, nowopowstałego 
podmiotu – Biura ds . UE) byłoby jednak – jak wskazują choćby 
przykłady innych państw – w praktyce bardzo trudne i mogłoby 
doprowadzić do dublowania się wykonywania zadań przez różne 
podmioty i zbędnego mnożenia nie tylko możliwych komplikacji, 
ale też i kosztów . W polskich warunkach ustrojowych i organi-
zacyjnych mogłoby ono przede wszystkim mieć poważne nega-
tywne następstwa dla skuteczności realizacji podstawowych zadań 
przez poszczególne jednostki administracji sejmowej . Zgodnie 
z utrwaloną, rodzimą tradycją instytucjonalną w sprawach inte-
gracyjnych – wykorzystywaną jako wzorzec rozwiązań organi-
zacyjnych przez państwa ościenne – kwestie unijne są w pracach 
służb parlamentarnych ściśle łączone z kwestiami krajowymi 
i międzynarodowymi . Taka organizacja zadań odpowiada logice 
integracji europejskiej – kwestie unijne nie są wszak wyizolowane 
względem innych zagadnień podejmowanych przez parlament, 
lecz stanowią ich integralną część . Polityka unijna jest jednym 
z wymiarów rodzimej polityki parlamentarnej, a nie wyizolo-
waną od niej, samorodną jakością16 . Wydzielenie zadań unijnych 
w ramach Kancelarii Sejmu byłoby niezgodne z takim założeniem 

16 Należy mieć też świadomość, że sprawy z zakresu członkostwa w Unii Euro-
pejskiej nie są sprawami wewnętrznymi . Unia Europejska nie jest względem  
Polski ani żadnego innego państwa członkowskiego strukturą zewnętrzną, co 
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i w efekcie osłabiłoby zdolności parlamentarnej kontroli polityki 
prowadzonej przez UE (poprzez osłabienie ogólniejszej, w tym 
krajowej, perspektywy ich realizowania) . W efekcie należy uznać, 
że ewentualna centralizacja funkcji unijnych w ewentualnym 
Biurze ds . UE tylko pozornie wzmacniałaby Sejm w wykonywaniu 
jego polityki unijnej, a faktycznie doprowadziłaby do znacznego 
osłabienia tych jednostek Kancelarii Sejmu, które obecnie reali-
zują zadania „unijne” . 

model polski na tle porównawczym

Uregulowanie relacji między konstytucyjnymi organami państwa, 
w tym przede wszystkim między rządem a parlamentem, w zakre- 
sie spraw związanych z członkostwem w Unii Europejskiej  – 
mimo odmienności porządków prawnych, tradycji ustrojowych 
oraz specyfiki poszczególnych państw członkowskich  – wygląda 
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej mniej 
więcej tak samo17 . Powszechnym rozwiązaniem jest uznanie 
właściwości działania rządów krajowych we wszystkich sprawach 
związanych z Unią Europejską i jej szczegółowymi politykami, 
przy przyjęciu, że parlamenty państw członkowskich pełnią funk-
cję kontrolera poczynań rządów w tym względzie . Zaznacza się 
przy tym, że taki podział zadań obu podmiotów odpowiada z grub-
sza ogólnej funkcji kontrolnej, znanej z tradycyjnych rozwiązań 
prawa konstytucyjnego . Mimo podobieństw wskazuje się jednak, 
że ewaluacja polityki europejskiej poszczególnych rządów krajo-
wych, jakiej dokonują parlamenty narodowe, jest czymś więcej 
aniżeli tylko zastosowaniem instrumentów z wewnątrzkrajo-
wej, konstytucyjnej funkcji kontrolnej . Uprawnienia parlamen-
tów narodowych idą tu bowiem zarówno bliżej, jak i dalej . Stąd 
przyjmuje się, że udział państwa w Unii Europejskiej prowadzi 

powoduje, że traci w tym przypadku zasadność klasyczny podział na sprawy 
krajowe i zewnętrzne (unijne) . 
17 Por . R . Balicki, Funkcja europejska Sejmu RP, Wrocław 2019, s . 143 i nast . 
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do wytworzenia się jakościowo nowej funkcji parlamentu naro-
dowego, jaką jest funkcja europejska18, która zawiera się w kilku 
obszarach działalności, tj .:
1) współuczestnictwa w stanowieniu prawa unijnego (w tym także 

uruchamiania mechanizmu żółtej kartki); 
2) tworzenia prawa krajowego wykonującego prawo unijne;
3) ewaluacji polityki unijnej rządu krajowego (co w największym 

stopniu odpowiada typowej działalności kontrolnej parlamentu 
względem rządu);

4) wprzęgnięcia parlamentów narodowych w elementy funkcji 
kreacyjnej, sprowadzającej się do opiniowania krajowych kandy-
datów na niektóre stanowiska w organach i instytucjach Unii 
Europejskiej . 
Zwraca się uwagę, że pojawienie się funkcji europejskiej jest 

ustrojowym rezultatem członkostwa w Unii Europejskiej, a zara-
zem sposobem aranżacji parlamentów narodowych w Unii, których 
ogólna rola zmalała, choćby na skutek cesji tradycyjnej materii 
ustawowej na poziom prawa unijnego . Dla przykładu w Niemczech 
ocenia się, że parlament narodowy stracił ok . 60% swobody 
w regulowaniu materii ustawowej z powodu przesunięcia tej mate-
rii na poziom prawa unijnego . Wprzęgnięcie parlamentów 
w różnorodne mechanizmy zaangażowania państwa w europej-
skie procesy integracyjne miało być w efekcie formą rekompensaty 
za przesunięcie dużej części materii ustawowej z poziomu państwa 
narodowego na poziom supranacjonlany . Stąd pewną prawidłowo-
ścią jest, że im dalej sięga proces konsolidacji wewnątrz Unii Euro-
pejskiej, ergo im więcej tradycyjnego ustawodawstwa uzyskuje 
status prawodawstwa unijnego, tym bardziej próbuje się zaznaczać 
wagę parlamentów narodowych – nawet jeśli w rzeczywistości 
waga ta niekoniecznie rośnie . Wynika to z kilu przyczyn . Po pierw-
sze z tego, że procesy integracji wyraźnie przybierają jeden kieru-
nek, tj . od państwa narodowego do struktury ponadnarodowej, co 
w poczuciu parlamentów narodowych zawsze działa na ich nieko-
rzyść . Po drugie z tego, że Unia Europejska mimo kreowania 
nowych mechanizmów i nowych narzędzi odznacza się dużym 

18 Por . J . Szymanek, Funkcja europejska Sejmu i Senatu…, s . 347 i nast . 
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tzw . deficytem retroakcji, który próbuje się zrekompensować 
choćby nominalną rolą parlamentów, zarówno tego na szczeblu 
unijnym, jak i krajowych . Po trzecie – choć próbuje się dowarto-
ściować parlamenty narodowe to, jednak siłą rzeczy ustępują one 
wyraźnie roli rządów krajowych w relacjach z UE, a przede wszyst-
kim roli instytucji unijnych, które niepomiernie zwiększają 
pouvoir swojego działania19 . Jednocześnie wskazuje się, że funkcję 
europejską pełnią parlamenty narodowe niezależnie od charak-
teru ustrojowego uregulowania uczestnictwa państwa narodo-
wego w Unii . W tej ostatniej kwestii spotkać można zarówno 
państwa, których konstytucje w ogóle pomijają fakt uczestnictwa 
państwa w Unii Europejskiej, jak i państwa, których konstytu-
cje regulują – choćby w niewielkim stopniu – uczestnictwo w zinte-
growanych strukturach europejskich . Pierwszym przykładem 
może być Polska, której Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r . pomija 
fakt udziału w Unii (choć ta sama konstytucja stworzyła podstawy 
mechanizmu akcesji do Unii – vide art . 90) . Z kolei przykładem 
państwa, którego konstytucja uwzględnia udział w Unii, jest 
ustawa zasadnicza Niemiec20 przewidująca w art . 23: 
1) udział Niemiec w Unii jako formę urzeczywistniania idei zjed-

noczenia Europy; 
2) legitymację do ustawowego przekazania wykonywania praw 

suwerennych Niemiec na poziom unijny; 
3) uprawnienia Bundestagu i Bundesratu do wystąpienia ze 

skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  
z powodu naruszenia zasady pomocniczości przez jakikolwiek 
akt prawny Unii; 

4) zasadę współdziałania Bundestagu i Bundesratu w wyko-
nywaniu praw związanych z członkostwem Niemiec w Unii 
Europejskiej; 

19 Stąd ciągle szuka się właściwej roli dla parlamentów narodowych . Szerzej 
na ten temat zob . R . Grzeszczak, Parlamenty państw członkowskich w Unii 
Europejskiej, Wrocław 2004, passim . 
20 Por . tenże, Udział Bundestagu i Bundesratu w procesie decyzyjnym w Unii 
Europejskiej w oparciu o niemiecką ustawę kooperacyjną i praktykę jej stosowa-
nia, Warszawa 2020, s . 20 i nast . 
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5) obowiązek rządu federalnego szczegółowego i możliwie 
najwcześniejszego informowania Bundestagu o niemieckiej 
polityce unijnej; 

6) obowiązek rządu federalnego stworzenia możliwości przedsta-
wienia stanowiska Bundestagu co do spraw związanych z udzia-
łem Niemiec w Unii; 

7) obowiązek „wzięcia pod uwagę” stanowiska Bundestagu 
przez rząd federalny w jego kontaktach unijnych; 

8) generalną zasadę uczestnictwa Bundesratu w kształtowaniu 
woli federacji w płaszczyźnie stosunków zewnętrznych, w tym 
unijnych; 

9) delegację do wydania specjalnej ustawy regulującej kompeten-
cję rządu, Bundestagu i Bundesratu w zakresie udziału Niemiec 
w Unii Europejskiej21 . 
Należy zaznaczyć, że analogiczna ustawa obowiązuje również 

w Polsce . Mowa o ustawie z 8 października 2010 r . o współpracy 
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych 
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej . Ów 
dokument określany jest mianem ustawy ustrojowej, traktowanej – 
przy braku stosownych regulacji konstytucyjnych – jako główny akt 
prawny regulujący kompetencje konstytucyjnych organów państwa 
w zakresie spraw wynikających z członkostwa Polski w Unii (mówi 
się wobec tego niekiedy o jej quasi-konstytucyjnym charakterze) . 
Ustawa ta (nazywana też kooperacyjną) w jakimś sensie wypeł-
nia istotną lukę uregulowania konstytucyjnego, określając relacje 
trzech konstytucyjnych organów państwa w zakresie spraw wyni-
kających z uczestnictwa Polski w strukturach unijnych . Akt prze-
widuje mechanizm współpracy w zakresie stanowienia prawa Unii 
Europejskiej (m .in . obowiązek przekazywania przez Radę Mini-
strów wszystkich dokumentów unijnych podlegających wymogowi 
konsultacji z państwami członkowskimi, a ponadto przekazywania 
planów prac unijnych instytucji – w tym kalendarza prac legislacyj-
nych – oraz projektów stanowisk Polski w odniesieniu do projek-
tów prawa unijnego); mechanizm wnoszenia przez Sejm i Senat 

21 Szerzej na ten temat zob . K . Wójtowicz, Otwarcie systemu konstytucyj-
nego Niemiec na sprawy jedności Europy, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6, 
s . 125 i nast . 
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skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli 
izby dopatrzą się naruszenia zasady pomocniczości; mechanizm 
współpracy w zakresie tworzenia polskiego prawa wykonują-
cego prawo Unii Europejskiej; i wreszcie: mechanizm w zakre-
sie opiniowania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii 
Europejskiej . Ogólnie można stwierdzić, że polskie rozwiązania 
z tego obszaru korespondują z rozwiązaniami z innych państw 
członkowskich, w tym także z rozwiązaniami niemieckimi, co 
jest o tyle zrozumiałe, że podstawowe zasady włączenia parla-
mentów narodowych w mechanizmy związane z udziałem 
państwa w UE są podobne i trudno jest znaleźć przestrzeń dla 
nowych działań . Zasadniczym mechanizmem wszystkich form 
współdziałania rządów krajowych z parlamentami jest przy tym 
wymiana informacji, którą traktuje się jako conditio sine qua non 
prawidłowego włączenia legislatury w procedury unijne22 . 

Trzeba zaznaczyć, że gwarancją autentycznego udziału parla-
mentów narodowych w procesach unijnych są nie tyle imperatywne 
środki ewaluacji polityki rządowej prezentowanej na forum Unii 
Europejskiej, ile dobrze ustrukturyzowany obieg informacji . Szcze-
gółowe narzędzia kontrolne znane z klasycznej, wewnątrzkrajowej 
funkcji kontrolnej odgrywają tutaj rolę wyraźnie wtórną . Potwier-
dza to bardzo dobrze przykład niemiecki23 . Bundestag nie sięga 
wszakże po klasyczne, zwłaszcza dolegliwe (punitywne) w swoich 
skutkach środki odziaływania (kontroli), ile tworzy mechanizm 
pozyskiwania i wymiany informacji . Zadania dotyczące spraw 
UE wykonywane są przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną, 
tj . Wydział „Europa” w ramach Departamentu Parlament i Posłowie 
(Abteilung „Parlament und Abgeordnete”) . Wydział ten dzieli się na 
sześć jednostek organizacyjnych: Sekretariat Komisji ds . UE, Refe-
rat ds . Unii Gospodarczej i Pieniężnej, Referat ds . Analiz UE, 
Doradztwa i Priorytetyzacji Projektów UE, Referat – Biuro 

22 Szerzej na ten temat zob . J . Barcz, Rola parlamentu w krajowym proce-
sie decyzyjnym w sprawach integracyjnych. Wnioski dla parlamentu polskiego, 
[w:] Rola parlamentów narodowych w perspektywie poszerzenia Unii Euro-
pejskiej oraz Konferencji Międzyrządowej 2004, red . J . Barcz, S . Puzyna, 
Warszawa 2002, s . 115 i nast . 
23 Por . W . Czapliński, Republika Federalna Niemiec, [w:] Parlamenty a inte-
gracja europejska, red . M . Kruk, E . Popławska, Warszawa 2002, s . 163 i nast . 
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Przedstawicielstwa, Referat Dokumentacji Europejskiej i Grupa 
Robocza „Europa” . Zadania z zakresu stosunków międzynarodo-
wych wykonywane są z kolei przez odrębną komórkę organizacyjną, 
usytuowaną w innym segmencie aparatu administracyjnego Bunde-
stagu – przez Wydział Stosunków Międzynarodowych (Unterabte-
ilung Internationale Beziehungen) w Departamencie „Nauka 
i Stosunki Międzynarodowe” (Abteilung „Wissenschaft und Außen-
beziehungen”) . Warto odnotować, że drugi wydział w ramach tego 
departamentu stanowią Służby Naukowe Bundestagu (Wissenscha-
ftliche Dienste) będące podstawową jednostką administracji parla-
mentarnej zapewniającej eksperckie wsparcie działań Bundestagu . 
Służby te dzielą się na 10 referatów, wyodrębnionych według specja-
lizacji rzeczowej . Sekretariat Komisji ds . UE odpowiada za admini-
stracyjną i organizacyjną obsługę unijnej komisji Bundestagu . 
Do sekretariatu należą zadania związane z organizacją udziału 
członków komisji w posiedzeniach COSAC . Referat ds . Unii Gospo-
darczej i Pieniężnej wspiera Bundestag we wszystkich działaniach 
dotyczących Polityki Gospodarczej i Pieniężnej UE, w tym w wyko-
nywaniu uprawnień Bundestagu, którymi dysponuje w dziedzinie 
tej polityki na forum unijnym . Pracownicy wspomnianego Referatu 
odpowiedzialni są za sporządzanie analiz i opracowań problemo-
wych dotyczących wskazanej polityki . Referat ds . Analiz UE, 
Doradztwa i Priorytetyzacji Projektów UE jest odpowiedzialny za 
wspieranie Bundestagu i jego organów w rozpatrywaniu dokumen-
tów UE oraz dotyczących ich stanowisk rządowych . Zakres właści-
wości rzeczowej referatu obejmuje większość polityk unijnych . 
Referat – Biuro Przedstawicielstwa ma za zadanie zapewnienie 
bieżącego dostępu Bundestagu do wszelkich aktualnych informacji 
dotyczących spraw unijnych . Biuro ma siedzibę w Brukseli . Odpo-
wiada za organizację udziału deputowanych w pracach forów 
międzyparlamentarnych, które funkcjonują przy instytucjach UE . 
Referat Dokumentacji Europejskiej administruje przepływem 
dokumentów dotyczących spraw UE między Bundestagiem, insty-
tucjami UE i rządem federalnym . Do wydziału należy dystrybucja 
przesyłanych dokumentów oraz dbanie o terminowe ich dostarcza- 
nie przez podmioty zobowiązane . Referat wykonuje ponadto 
obowiązki notyfikacyjne spoczywające na Bundestagu względem 
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instytucji UE . Z kolei Grupa Robocza „Europa” (Fachbereich 
Europa) odpowiada za merytoryczne wsparcie prac Bundestagu 
w dziedzinach dotyczących UE . Pracownicy Grupy Roboczej 
opracowują na zlecenie Bundestagu, jego organów i członków 
wstępne opinie prawne i informacje dotyczące spraw UE, w tym na 
temat aktualności politycznych i przebiegu postępowań prawo-
twórczych w UE . Grupa Robocza ds . UE stanowi część Służb 
Naukowych Bundestagu .

Model niemiecki widać również w Belgii24 . Przy tamtejszej 
Izbie Deputowanych działa Departament ds . Europejskich . Składa 
się on z następujących jednostek: jednostka ds . współpracy 
międzyparlamentarnej (współpraca w ramach Konferencji Prze-
wodniczących Parlamentów UE, COSAC, OBWE, Zgromadzenia 
Beneluksu, IPEX, współpraca z Parlamentem Europejskim) oraz 
jednostka ds . analiz (analizy na rzecz komisji parlamentarnych, 
zwłaszcza pod kątem oceny zgodności z zasadami pomocniczości 
i proporcjonalności) . Ponadto Departament posiada niezbędną 
obsługę administracyjną – zatrudnienie wynosi raptem sześć 
osób . Innym modelem usytuowania parlamentarnych służb unij-
nych jest powierzenie, na zasadzie wyłączności, wszystkich spraw 
europejskich jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę 
doradczo-ekspercką parlamentu . Przykładem może być hiszpań-
ska Izba Deputowanych . Wyodrębniono w niej Biuro Studiów, 
Analiz i Publikacji, w którego skład wchodzi Wydział ds . Europej-
skich, kumulujący sprawy unijne w hiszpańskim parlamencie . 
Do zadań Wydziału ds . Europejskich należy: 
1) koordynowanie wymiany informacji między Kongresem Depu-

towanych a instytucjami UE; 
2) wykonywanie zadań na zlecenie Wspólnej Komisji ds . UE; 
3) opracowywanie opinii i innych opracowań dotyczących UE . 

Należy przy tym zaznaczyć, że oddzielną jednostką jest Biuro 
Spraw Międzynarodowych, z zakresu którego wyłączone zostały 
sprawy stosunków Hiszpanii z Unią Europejską . Rozwiązanie 

24 Szczegółową analizę w tym względzie przedstawia Informacja na temat 
organizacji zadań w zakresie spraw międzynarodowych i dotyczących proble-
matyki Unii Europejskiej w urzędach obsługujących parlamenty narodowe 
w Unii Europejskiej, BAS-WAPEiM – 2468/16 . 
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hiszpańskie spełnia wymogi – najczęściej spotykanego – modelu 
służb parlamentarnych . W większości przypadków mamy do 
czynienia z dualnym modelem, w którym sprawy unijne (euro-
pejskie) są rozdzielone od spraw międzynarodowych, przy 
jednoczesnym powierzeniu ich dwóm osobnym podmiotom . 
Podział taki, mimo że najczęstszy, rzadko kiedy jest jednak 
klarowny . W takich przypadkach komórki kancelaryjne i tak 
ze sobą ściśle współdziałają, zwłaszcza że bardzo często obsługa 
doradczo-ekspercka jest usytuowana poza tymi strukturami 
i ma charakter generalny (tak jak polski BAS) . Przykładem 
może być Bułgaria . W administracji tamtejszego Zgromadze-
nia Narodowego istnieją odrębne komórki zajmujące się spra-
wami UE oraz sprawami zagranicznymi . Zadania dotyczące 
UE realizuje sekretariat Komisji ds . Europejskich i Nadzoru nad 
Funduszami Europejskimi . Sprawami zagranicznymi zajmuje 
się w szczególności Dyrekcja ds . Stosunków Międzynarodowych 
i Protokołu . W ramach wspomnianej Dyrekcji funkcjonują dwie 
jednostki: Departament Protokołu oraz Departament Stosun-
ków z Organizacjami Międzynarodowymi . Ponadto w admini-
stracji parlamentu wyodrębniono również komórkę analityczną, 
tj . Dyrekcję ds . Koordynacji, Kontaktów, Analiz i Informacji . 
Podobnie jest na Cyprze, gdzie wydzielono Służbę do spraw 
stosunków międzynarodowych (składa się ona z dyrektora, 
15 urzędników do spraw stosunków międzynarodowych wszyst-
kich szczebli, 3 sekretarzy, 3 archiwistów) oraz Służbę do spraw 
europejskich (składającą się z dyrektora, 8 urzędników do spraw 
unijnych różnego szczebla, 1 sekretarza) . W zakresie działań tej 
ostatniej znajdują się: 
1) przygotowanie notatek (briefing notes) dotyczących polityk 

unijnych; 
2) informowanie komisji parlamentarnych o zgodności projektów 

aktów prawnych z dorobkiem prawnym UE; 
3) doradzanie komisjom parlamentarnym w sprawie unijnych 

propozycji legislacyjnych w ramach dialogu politycznego 
z Komisją Europejską oraz w ramach oceny zgodności projektów 
aktów prawnych UE z zasadą pomocniczości . 
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Powyższy dualny schemat występuje również w przypadku 
francuskiego Zgromadzenia Narodowego25 . Działa tutaj Służba 
ds . Europejskich, która dzieli się na jednostkę Sekretariatu Komi-
sji ds . Europejskich oraz jednostkę studiów europejskich i prawa 
porównawczego . Do jej kompetencji należą studia i dokumentacja 
dotycząca państw członkowskich UE oraz relacje z parlamentami 
tych państw . Ponadto Służba pełni funkcję sekretariatu Komisji 
ds . Europejskich, delegacji Zgromadzenia Narodowego do Śród-
ziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz Zgroma-
dzenia Rady Europy . We francuskiej Służbie ds . Europejskich pracują 
34 osoby . Oprócz tego funkcjonuje Służba ds . Międzynarodowych 
i Obrony, która dzieli się na następujące jednostki: Sekretariat Komi-
sji ds . Zagranicznych, Sekretariat ds . Obrony Narodowej i Sił Zbroj-
nych, wydział międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych 
(obsługa delegacji międzynarodowych ZN), wydział współpracy 
międzyparlamentarnej, wydział relacji parlamentarnych i studiów 
międzynarodowych (stosunki z parlamentami innych państw, 
dokumentacja dotycząca innych państw i organizacji międzynaro-
dowych, obsługa administracyjna niektórych francuskich delegacji 
parlamentarnych, misje obserwacyjne) . Uwzględniając potrzebę 
optymalizacji procesu pozyskiwania, obiegu i wymiany informacji, 
należy poszukiwać przede wszystkim skutecznych instrumentów 
działania Sejmu w tym obszarze . Dlatego wydaje się, że ewentualne 
zmiany powinny być korektą, a nie rewolucją i mogą być przepro-
wadzone na poziomie regulaminu Sejmu (jeśli oczywiście nie będą 
dotyczyły Senatu, w tym drugim przypadku ich miejscem winna 
być wszak ustawa kooperacyjna i, prawdopodobnie, regulamin  
Senatu) . Prawdopodobnie można wskazać minimalne zmiany, które 
powinny usprawnić działanie Sejmu w obszarze spraw unijnych . 
Należałoby w związku z tym pomyśleć o: 
1) Wprowadzeniu i umocnieniu mechanizmu informacji sekto-

rowych (branżowych), być może połączonego z obowiązkiem 
ustanawiania stałych podkomisji unijnych działających przy 
komisjach sejmowych, co ma szczególne znaczenie z uwagi na 

25 Por . K . Kubuj, Francja, [w:] Parlamenty a integracja europejska…, 
s . 147 i nast . 
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poszerzanie się zakresu prawodawstwa unijnego (który to trend 
z pewnością się tylko umocni) . Mechanizm wprowadzenia 
np . stałych podkomisji unijnych działających w obrębie komi-
sji realizowałby postulat „europeizacji” komisji branżowych, 
jednak rodzi też ryzyko nadmiernego rozproszenia spraw unij-
nych, dzisiaj skoncentrowanych w jednej komisji . Ponadto należy 
się liczyć z tym, że mechanizm ten (odpowiadający z grubsza 
modelowi rozproszonemu) jest przeciwstawny obecnemu mode-
lowi jednej komisji ds . Unii Europejskiej, która kumuluje kwestie 
unijne (gwarantując jednocześnie proporcjonalny udział w jej 
pracach wszystkim klubom, czego nie gwarantuje mechanizm 
powoływania podkomisji europejskich w komisjach branżo-
wych) . Ponadto należy zaznaczyć, że na gruncie przepisów regu-
laminowych zupełnie inaczej wygląda umocowanie podkomisji, 
a inaczej komisji, a zwłaszcza komisji ds . Unii Europejskiej . 
Przy pozostawieniu tego uregulowania podkomisje europejskie 
mogą się okazać ciałami jedynie dekoracyjnymi, dzięki czemu 
cała reorganizacja nabierze pozornego charakteru . 

2) Wprowadzeniu mechanizmu ewaluacji polityki unijnej Rady 
Ministrów i polityki całej Unii Europejskiej według schematu 
grup branżowych odpowiadających poszczególnym polity-
kom unijnym . 

3) Wzmocnieniu bezpośrednich kontaktów przedstawicielstwa 
i ustanowieniu  – być może  – nowej komórki w strukturze 
Kancelarii Sejmu przy Unii Europejskiej, a dodatkowo rozsze-
rzeniu i podtrzymywaniu stałych kontaktów Kancelarii Sejmu 
(właściwej komórki) z European Parliamentary Research Service 
oraz ze Służbami Prawnymi Parlamentu Europejskiego (Legal 
Service of European Parliament) .

4) Ewentualnym powołaniu trzeciego zastępcy Szefa Kancelarii 
Sejmu, w którego zakresie działania znajdowałyby się wszystkie 
sprawy zewnętrzne . Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu ds . Zagra-
nicznych, w tym także unijnych, koordynowałby wobec tego 
prace wszystkich dotychczasowych komórek Kancelarii Sejmu, 
w zakresie, w jakim realizują one zadania związane z funkcjami 
zewnętrznymi Sejmu . Ma to duże znaczenie dla dyplomacji 
parlamentarnej oraz zaangażowania Sejmu w sprawy wynikające 
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z członkostwa Polski w UE (tym bardziej że nawet rozdzielenie 
tych zadań pomiędzy różne komórki organizacyjne nigdy nie 
prowadzi do separacji ich zadań, które w jakiejś części nacho-
dzą na siebie) . Należy zaznaczyć, że zadaniem ewentualnego 
nowego zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu byłoby nie tylko – jak 
dzisiaj  – nadzorowanie podległych mu jednostek organizacyj-
nych w Kancelarii Sejmu, ale także prowadzenie kooperacji ze 
służbami parlamentarnymi innych państw (szczególnie państw 
członkowskich UE, chociażby w zakresie egzekwowania proce-
dury wczesnego ostrzegania mogącego doprowadzić do urucho-
mienia tzw . żółtej kartki, która dziś jest nieskuteczna właśnie 
z uwagi na brak kanałów komunikacyjnych i „ślepą” zasadę dzia-
łania poszczególnych parlamentów26) . 
Oddzielnego rozważenia wymaga sygnalizowany od jakiegoś 

czasu pomysł ustanowienia sejmowego Biura do spraw Unii Euro-
pejskiej (działającego paralelnie do Biura Spraw Międzynarodo-
wych), które zajmowałoby się koordynacją działań nakierowanych 
na realizację spraw unijnych (np . w zakresie obsługi komisji branżo-
wych, procedury wczesnego ostrzegania itp .) . Należy zaznaczyć, że 
powołanie osobnej, przeznaczonej wyłącznie dla spraw unijnych, 
komórki w Kancelarii Sejmu nie wyeliminuje sytuacji, w których 
inne jednostki organizacyjne, przynajmniej w jakiejś części, nie 
będą realizowały zadań związanych z udziałem Polski w UE (co 
dotyczy w pierwszym rzędzie BAS jako komórki eksperckiej) . 
Należy zaznaczyć, że gros spraw unijnych prowadzonych jest obec-
nie np . przez Biuro Analiz Sejmowych, a oprócz niego przez Biuro 
Spraw Międzynarodowych czy Bibliotekę Sejmową . Wydaje się, że 
trudno jest sobie wyobrazić sytuację całkowitego wyprowadzenia 
spraw unijnych np . z BAS czy BSM w razie powołania osobnego, 
nowego Biura ds . Unii Europejskiej . W dalszym ciągu więc nie 
zostanie zrealizowany postulat skoncentrowania spraw unijnych 
w jednej komórce organizacyjnej Kancelarii Sejmu (podobnie jest 

26 W tym zakresie wskazuje się bowiem, że brak odpowiedniego mecha-
nizmu koordynacji działań poszczególnych parlamentów narodowych jest 
największą słabością tego mechanizmu . Por . J . Szymanek, Analiza dotycząca 
praktycznego zastosowania mechanizmu tzw. żółtej kartki przez parlamenty 
narodowe państw Unii Europejskiej, BAS WASiE 755/18 . 
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w innych parlamentach państw UE, w których funkcjonowanie 
osobnej komórki do spraw unijnych nie eliminuje w praktyce rozpro-
szenia tych spraw, a co za tym idzie zajmowania się nimi przez inne 
jednostki organizacyjne biur parlamentarnych) . Należy więc liczyć 
się z tym, co podpowiadają doświadczenia innych państw, że nieza-
leżnie od ulokowania komórki odpowiedzialnej za sprawy unijne 
sprawy te i tak będą – w jakimś stopniu – realizowane przez różne 
jednostki organizacyjne . W praktyce nie da się bowiem wyodręb-
nić, w sposób dostatecznie jasny i precyzyjny, zadań potencjalnego 
Biura ds . Unii Europejskiej od zadań realizowanych przez wszystkie 
pozostałe biura Kancelarii Sejmu . 

Z tego też powodu zamiast myśleć o tworzeniu nowego biura 
sejmowego przeznaczonego wyłącznie do spraw unijnych, należy 
skupić się na koordynacji aktywności unijnej różnych jednostek 
organizacyjnych Kancelarii Sejmu . Realizowanie owych spraw 
przez różne podmioty, niezależnie od ich głównego profilu, wymaga 
bowiem podejmowania niezbędnych działań w zakresie przepływu 
informacji i koordynacji . Działania tego typu mógłby wykonywać 
właśnie Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu ds . Zagranicznych . Odpo-
wiadałby on za sprawy unijne, będąc zarazem istotnym łączni-
kiem różnych biur, które okazjonalnie czy z zasady zajmują się 
sprawami UE . Ponadto byłby on też odpowiedzialny za kontakty 
Biura Łącznikowego Kancelarii Sejmu w Brukseli z Warszawą, co 
w praktyce ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia obiegu 
informacji . Stąd też warte rozważenia byłoby silne wzmocnienie 
biura w Brukseli, które w praktyce odgrywa kluczową rolę nie tylko 
w przepływie informacji między Brukselą a parlamentem krajo-
wym, ale też rolę lobbysty interesów państwa członkowskiego na 
forum UE27 . Nowy Zastępca Szefa Kancelarii mógłby również odpo-
wiadać za coraz aktywniejszą dyplomację parlamentarną Sejmu 
RP (wykraczającą poza obszar UE) . Należy zdawać sobie jednak 
sprawę z tego, że ustanowienie trzeciego Zastępcy Szefa Kancelarii 
wymagałoby dokonania wyraźnego zakresu działania wszystkich 
zastępców i rozdzielenia kompetencji, najlepiej w trzech obszarach: 

27 Czego dowodem biuro niemieckiego Bundestagu, którego ranga i wiel-
kość – największe biuro ze wszystkich parlamentów państw członkowskich – 
są jedną z przyczyn skutecznej niemieckiej polityki unijnej . 
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1) prace Sejmu i jego organów; 
2) sprawy międzynarodowe i unijne;
3) sprawy administracyjno-techniczne . 

Niezależnie od modelu, który będzie uznany za dominujący 
(przy założeniu, że raczej trudno wyobrazić sobie sytuację, w której 
skutecznie będzie funkcjonował jeden z dwóch modeli czystych), 
rzeczą kluczową z punktu widzenia efektywności wykonywania 
funkcji europejskiej Sejmu jest odpowiednie doposażenie Kancela-
rii Sejmu w zasoby techniczne i kadrowe, które miałyby wykonywać 
coraz więcej zadań unijnych (i w ogóle międzynarodowych) . Wydaje 
się, że niedostateczne zasoby kadrowe Kancelarii Sejmu są dzisiaj 
najpoważniejszym mankamentem sprawnego wykonywania zadań 
europejskich . Zadania te – w przypadku właściwie każdego biura – 
są zadaniami dodatkowymi realizowanymi przez pracowników przy 
okazji wykonywania innych zadań . Dlatego poważniejsza korekta 
modelu obsługi unijnej Sejmu wymagałaby w pierwszym rzędzie 
poszerzenia obsługi technicznej, doradczej i eksperckiej nastawio-
nej wyłącznie na funkcję europejską . W przeciwnym razie wszelkie 
zmiany organizacyjne okażą się nieskuteczne . 





Miscellanea  
z sądownictwa





KAMIL NIEWIŃSKI 

Dyskusja w Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego 
dotycząca Trybunału Konstytucyjnego 
w latach 1994–1997

wprowadzenie

Konstytucja, jako akt najwyższej rangi w hierarchii źródeł prawa, 
spełnia dwie podstawowe funkcje: ustrojową i gwarancyjną . Okre-
śla fundamentalne zasady sprawowania władzy w państwie i zawiera 
gwarancje nienaruszalnych wolności i praw obywatelskich . 

W kulturze prawnej państw demokratycznych zakorzeniły się 
mechanizmy, które mają przeciwdziałać łamaniu Konstytucji . Wypra-
cowane zostały dwie metody badania konstytucyjności stanowionego 
prawa niższej rangi . Model północnoamerykański – kontroli rozpro-
szonej, która należy do kompetencji sądów, mogących odmówić zasto- 
sowania przepisów – w ich ocenie – niezgodnych z Konstytucją . Model 
Kelsenowski, w którym na straży Konstytucji stoi specjalnie powołany 
do tego organ, najczęściej typu sądowego, spełniający funkcję sądu nad 
prawem1 . Drugi z tych modeli został przyjęty w Polsce w latach 80 .  
Analiza obejmuje nieopisaną dyskusję w Komisji Konstytucyjnej  

1 B . Szmulik, Sądownictwo konstytucyjne: ochrona konstytucyjności prawa 
w Polsce, Lublin 2001, s . 14 i nast .; J . Szymanek, Modele pozaparlamentarnej 
kontroli konstytucyjności prawa, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 5, s . 95 i nast . 
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Zgromadzenia Narodowego z lat 1994–1997 nad przepisami Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r .2 dotyczącymi Trybu-
nału Konstytucyjnego [dalej: TK lub Trybunał] . Ma ona charakter 
historycznoprawny, dogmatyczny i prawnoporównawczy . Rozważania 
dotyczą nowych rozwiązań wprowadzonych Konstytucją w zakre-
sie ostateczności orzeczeń TK oraz instytucji skargi konstytucyjnej, 
mającej znamiona actio popularis . Przedstawione zostały argumenty 
za i przeciw instytucji powszechnie obowiązującej wykładni ustaw . 
Konstytuanta zdecydowała o odebraniu Trybunałowi tej kompeten-
cji . W końcu podjęte zostały kwestie, które wciąż budzą kontrowersje . 
Czy dopuszczalna jest sądowa kontrola rozproszona konstytucyjności 
prawa?3 Jakie stanowisko w tej sprawie zajęła Komisja Konstytucyjna? 
A także pytanie powracające w dyskusji wokół TK: czy nie ma lub nie 
będzie on miał zbyt dużej władzy? 

Działalność Trybunału wiąże się z ograniczeniem swobody 
władzy ustawodawczej, dotyka spraw newralgicznych politycznie . 
Stąd działalności Trybunału wciąż towarzyszą zarzuty na temat 
jego upolitycznienia4 . Przybrały one na sile w obliczu tzw . kryzysu 
wokół TK wynikłym ze sporów politycznych o obsadę stanowisk 
sędziów TK w latach 2015–2016 . Owe spory przerodziły się w dysku-
sję nad tym, czy demokracja powinna mieć charakter „przedstawi-
cielski”, z dominującą rolą Sejmu i zasady suwerenności narodu, czy 

2 Dz . U . Nr 78, poz . 483 ze zm .
3 L . Garlicki, Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału 
Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego, red . M . Zubik, Warszawa 2006, s . 14 i nast .; L . Garlicki, Trybunał 
Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej, „Przegląd Konsty-
tucyjny” 2017, nr 1, s . 19 i nast .; tenże, Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 7–8, s . 12 i nast .; M . Safjan, Trybunał 
Konstytucyjny po trzydziestu latach – doświadczenie i przyszłość, tamże, s . 50 
i nast .; P . Mikuli, Doktryna konieczności jako uzasadnienie dla rozproszonej 
kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, 
t . XL, s . 635 i nast .; P . Radziewicz, Kryzys konstytucyjny i paradygmatyczna 
zmiana konstytucji, „Państwo i Prawo” 2020, nr 10, s . 7 i nast .
4 K . Joński, Sąd rozjemczy  – triumf i kryzys Trybunału Konstytucyjnego 
z perspektywy ekonomii politycznej, „Głos Prawa . Przegląd Prawniczy 
Allerhanda” 2020, t . 3, nr 1, s . 84 i nast .; M . Wojciechowski, Polityczny charak-
ter wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego a ich decyzje o złożeniu votum 
separatum w okresie 2016–2019, „Acta Universitatis Wratislaviensis . Przegląd 
Prawa i Administracji” 2020, t . 122, s . 203 i nast .
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„konstytucyjny”, w którym na pierwsze miejsce wysuwana jest zasada 
państwa prawa i istotna staje się rola Trybunału5 . W ostatnim czasie 
formułowanych było wiele koncepcji zmian w zakresie procedury 
wyboru sędziów TK6 . Analiza ma zaś ukazać w tej sferze koncepcje 
pojawiające się w pracach nad Konstytucją . Aby zrozumieć argu-
menty padające w dyskusji w Komisji Konstytucyjnej, należy zacząć 
od skrótowego przedstawienia genezy Trybunału w Polsce7 . Przy-
datne będzie też omówienie wizji politycznych co do miejsca i roli 
TK, które zostały przedstawione w projektach Konstytucji złożonych 
do Komisji Konstytucyjnej przez wiodące siły polityczne .

analiza

Trybunał Konstytucyjny w latach 1985–1997
Po II wojnie światowej, w państwach bloku socjalistycznego, 
konstytucje  – z reguły narzucane przez Moskwę  – były aktami 
pustych deklaracji w dziedzinie wolności i praw obywatelskich . 
Wprowadzany wówczas w Polsce ustrój totalitarny wykluczał 

5 Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 15 lipca 2016 r., s . 3 i nast . 

 [dostęp: 15 .09 .2022]; M . Matczak, Demokratyczne czy prawne? Uwagi na tle 
Raportu Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, 
„Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1, s . 92 i nast .; M . Wyrzykowski, Obrona 
Konstytucji RP, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2017, nr 3–4, s . 5 i nast .
6 Raport Zespołu Ekspertów…, s . 43 i nast; Ł . Bojarski, M . Szulecka, Wybory 
sędziów do Trybunału Konstytucyjnego  – raport na zlecenie Fundacji im . 
Stefana Batorego, 

 [dostęp: 15 .09 .2022]; J . Szymanek, Trybunał 
Konstytucyjny de lege ferenda – propozycje nowelizacji ustawy w odpowiedzi 
na opinię Komisji Weneckiej, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 4, s . 51 i nast .; 
A . Zoll, Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, rok LXXVIII, z . 1, s . 43 i nast .
7 I . Niczyporuk-Chudecka, Zarys ewolucji idei sądownictwa konstytucyjnego 
w polskiej myśli prawnoustrojowej i prawie konstytucyjnym, „Studia Prawno-
ustrojowe” 2018, nr 39, s . 124 i nast .
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istnienie niezależnego organu stojącego na straży Konstytucji8 . 
Doktryna radziecka stała na stanowisku, że 

z tytułu przyjętej w państwach socjalistycznych zasady nadrzęd-
ności parlamentu niedopuszczalne było upoważnienie innego or-
ganu do uchylania decyzji przedstawicielstwa suwerena, nawet 
gdy decyzja taka, przybrana w formę ustawy, była sprzeczna 
z ustawą zasadniczą9. 

Pamiętać należy, że Sejm nie był wówczas emanacją suweren-
nego narodu . Wybory były fikcją .

W Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r . (Dz . U . Nr 33, poz . 232) nie 
zdecydowano się wprowadzić żadnej formy badania konstytucyj-
ności prawa . Nastąpiło to dopiero wraz z jej nowelizacją w 1976 r .10 
Zadanie czuwania nad zgodnością prawa z Konstytucją powierzono 
Radzie Państwa, która notabene już od 1952 r . posiadała także 
konstytucyjne kompetencje do ustalania powszechnie obowiązu-
jącej wykładni ustaw . Były to jednak prerogatywy martwe . Głośno 
zaczęto mówić o tym w latach 80 ., głównie pod wpływem rewolu-
cji „solidarnościowej”11 . Potwierdzały to również same władze12 . 
Dosadnie o przyznaniu Radzie Państwa zadania „czuwania” nad 
zgodnością prawa z Konstytucją mówił Andrzej Burda:

W roku 1976 dodano w Konstytucji pkt c do art. 25, który mówi, że 
Rada Państwa czuwa nad zgodnością prawa z Konstytucją. Raz, że 
jest to sformułowanie nielogiczne, bo Konstytucja to też jest prawo 
[…] a po wtóre, co to znaczy „czuwa”. W czasach, kiedy Sejm nie 
obraduje, Rada Państwa powinna kontrolować rząd, czego nie czyni; 
rząd powinien składać jej sprawozdania – nie składa… Stąd, nieży-
jący już mój kolega po fachu orzekł, iż bez Konstytucji można się 
obejść. Ja jestem innego zdania, Konstytucja – nawet gwałcona – jest 

8 S . Rozmaryn, Kontrola konstytucyjności ustaw, cz . II, „Państwo i Prawo” 
1948, nr 12, s . 20 .
9 A . N . Wróblewski, Kontrola konstytucyjności prawa w państwach socjali-
stycznych, „Państwo i Prawo” 1978, nr 10, s . 48 .
10 Ustawa z dnia 10 II 1976 r . o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej (Dz . U . Nr 5, poz . 29) .
11 S . Gebert, Czuwanie przez Radę Państwa nad zgodnością prawa z Konsty-
tucją, „Państwo i Prawo” 1980, nr 1, s . 39 i nast .; M . Budzanowska, Trwa nasz 
egzamin, „Prawo i Życie” 1981, nr 31, s . 7 .
12 M . Rybicki, Zmiany konstytucyjne w Polsce Ludowej, „Studia Prawnicze” 
1983, z . 4 (78), s . 15 i nast .
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potrzebna jako dokument dla potomności, kto i gdzie jej nadużył. 
Taki szczególny metr do mierzenia fikcyjności Konstytucji13.

Karnawał „Solidarności” przyniósł postulaty odnowy w prawie . 
Wśród nich ważne miejsce zajmowała sprawa kontroli konstytucyj-
ności prawa, którą miał sprawować Sąd Najwyższy lub specjalnie 
powołany do tego Trybunał14 . Społeczne postulaty poparło Stronnic-
two Demokratyczne15, partia satelicka wobec Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej [dalej: PZPR] . Pod naciskiem uczyniło to także 
PZPR16 . W ramach reform pod sztandarem „socjalistycznej odnowy” 
powołano ostatecznie TK . Władze jednak zwlekały z jego urucho-
mieniem17 . Obawiały się otwarcia „puszki Pandory” . Zdawały sobie 
sprawę z tego, że konstytucja, prawa i wolności obywatelskie były 
po 1945 r . permanentnie łamane . Obawiano się kontroli aktów już 
obowiązujących, na postawie których wydano w Polsce Ludowej 

wiele milionów orzeczeń sądowych i administracyjnych, nie za-
wsze słusznych w odczuciu obywateli. Ponieważ kontroli konsty-
tucyjności tych aktów nie było, przeto nie podobna przewidzieć, 
czy i w jakim rozmiarze mogłyby być uznane przez TK za nie-
zgodne z Konstytucją. Zatem poddanie kontroli Trybunału aktów 
już obowiązujących może przynieść nieobliczalne skutki18.

13 Jawnie  – rozmowa Ewy Berberysz z prof . Andrzejem Burdą, „Tygodnik 
Powszechny” 1981, nr 26, s . 5 .
14 Program NSZZ „Solidarność” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Dele-
gatów, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 29, s . 7; M . Owsiński, Dokumenty 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
(1980–1981), Warszawa 2012, s . 181 .
15 E . Kowalczyk, Ku przyszłości. Wybór pism społeczno-politycznych z lat 
1975–1984, Warszawa 1984, s . 99 .
16 Program rozwoju socjalistycznej demokracji, umacniania przewodniej roli 
PZPR w budownictwie socjalistycznym i stabilizacji społeczno-gospodarczej 
kraju – uchwała IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR z 20 lipca 1981 r ., Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie [dalej: AAN], 1354 KC PZPR, sygn . V/169, k . 37 .
17 Do Konstytucji PRL instytucja TK została wprowadzona noweli-
zacją z dnia 26 marca 1982 r . (Dz . U . Nr 11, poz . 83) . Ustawa o Trybu-
nale Konstytucyjnym została jednak przyjęta dopiero 29 kwietnia 1985 r . 
(Dz . U . Nr 22, poz . 98) . Trybunał rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 
1986 r . Zob . Z . Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na 
tle porównawczym, Warszawa 2003, s . 53 i nast .
18 Notatka dotycząca m .in . Trybunału Konstytucyjnego przygotowana pod 
koniec lutego 1982 r . na potrzeby Centralnego Komitetu Stronnictwa Demo-
kratycznego, AAN, 1438 Stronnictwo Demokratyczne, sygn . 2/1895, k . 28 .
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W ustawie z 1985 r . wprowadzono liczne zabezpieczenia przed 
owymi nieobliczalnymi następstwami działalności TK, do 
których należały:
1) brak waloru ostateczności orzeczeń TK w przypadku ustaw 

i dekretów z mocą ustawy  – Sejm mógł oddalić orzeczenie 
TK o niekonstytucyjności przepisów rangi ustawowej19;

2) rezygnacja z wprowadzenia – proponowanej przez ekspertów20 – 
instytucji skargi konstytucyjnej, którą mógłby wnieść każdy, 
czyjego prawa zostały naruszone;

3) ograniczenie przedmiotowe kontroli konstytucyjności – nie 
podlegały jej akty wydane przed wejściem w życie noweli 
Konstytucji z 26 marca 1982 r . (6 kwietnia 1982 r .)21,  w ten 
sposób z badania konstytucyjności wyłączono m .in . dekret 
o stanie wojennym;

4) wybór składu TK przez Sejm bezwzględną większością głosów, 
którą zawsze miało PZPR;

5) możliwość odwołania każdego sędziego z przyczyn sprzeniewie-
rzenia się ślubowaniu22 .

19 Do czasu transformacji ustrojowej w 1989 r . TK tylko raz stwierdził 
niekonstytucyjność przepisów ustawy . Było to pod koniec 1988 r . Orzecze-
nie z 30 listopada 1988 r ., K 1/88 . Zob . też L . Garlicki, Odrzucanie orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm, [w:] Państwo prawa, administra-
cja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr hab. Januszowi Łętowskiemu, 
red . A . Łopatka, PAN, Warszawa 1999, s . 282 i nast . Nie oznaczało to jednak, 
że TK w latach 1986–1989 był instytucją martwą . Pod jego rozwagę trafiały 
głównie akty podustawowe . L . Garlicki, Ewolucja ustrojowej roli…, s . 4–11 . 
Znaczenie TK wzrosło w okresie transformacji ustrojowej .
20 P . Winczorek, M . Czarzasty, Trybunał Konstytucyjny (sesja polskiej sekcji 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego) – relacja z obrad, 
które odbyły się w dniach 23–24 kwietnia 1982 r ., „Państwo i Prawo” 1982, 
nr 5–6, s . 141; L . Garlicki, Trybunał Konstytucyjny ante portas, „Prawo i Życie” 
1984, nr 52, s . 4 .
21 Z . Czeszejko-Sochacki, Trybunał Konstytucyjny PRL, „Państwo i Prawo” 
1986, nr 1, s . 12 .
22 W treści ślubowania zawarte zostały zwroty, które mogły posłużyć 
odwołaniu sędziego niewygodnego politycznie . Sędzia miał m .in . „docho-
wać wierności […] zasadom politycznego i społeczno-gospodarczego ustroju 
socjalistycznego Państwa […]; chronić interesy Państwa i słuszne interesy 
obywateli” . Był to wydawałoby się niuans, jednak niezwykle istotny . Przymiot 
„słuszności” nie musiał dotyczyć interesów państwa . Na tego typu niuan-
sach, wykorzystywanych przez władze w odpowiednim czasie, zbudowane 
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Zmiana stanu prawnego była przedmiotem rozważań Komisji 
w pracach nad przepisami dotyczącymi TK w latach 1994–1997 . 
Ponadto sporna w jej pracach była sprawa kompetencji TK do usta-
lania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, którą Trybunał 
uzyskał w 1989 r . jako spadek po zlikwidowanej Radzie Państwa . 

Trybunał Konstytucyjny w projektach Konstytucji
Zwieńczeniem procesu transformacji ustrojowej miała być nowa 
Konstytucja . Niestabilność sceny politycznej sprawiła jednak, 
iż w latach 1989–1993 określone zostały jedynie zasady prac nad nią 
oraz złożone zostały projekty przez podmioty uprawnione . Komisja 
Konstytucyjna rozpoczęła prace nad projektem tekstu jednolitego 
Konstytucji dopiero w 1994 r .

Do Komisji trafiło łącznie 8 projektów23 . Były to: 
1) projekt „senacki”, uchwalony przez Komisję Konstytucyjną 

Senatu I kadencji; 
2) projekt prezydencki, podpisany przez Prezydenta Lecha Wałęsę;
3) pięć projektów partyjnych: Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

[dalej: SLD] Unii Demokratycznej [dalej: UD], Polskiego Stron-
nictwa Ludowego [dalej: PSL] i Unii Pracy [dalej: UP], Konfe-
deracji Polski Niepodległej [dalej: KPN] oraz Porozumienia 
Centrum [dalej: PC];

4) projekt obywatelski NSZZ „Solidarność”24 .
Większość projektów (6 z 8) przewidywało powołanie TK do 

sprawowania kontroli konstytucyjności prawa . Wyjątkiem były 
projekty KPN i PC . Wśród projektodawców nie było kontrowersji 

było prawo Polski Ludowej . J . Bafia, Kontrola konstytucyjności prawa, „Nowe 
Prawo” 1985, nr 6, s . 11 .
23 Zob . M . Kallas, Projekty konstytucyjne 1989–1991, Warszawa 1992, 
s . 19–186; Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego  – projekty 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1993, Warszawa 1993, s . 3–108, 

 [dostęp: 10 .09 .2022] . 
24 Złożony na podstawie nowelizacji z dnia 22 kwietnia 1994 r . ustawy 
konstytucyjnej o trybie przygotowania  i uchwalenia Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz . U . Nr 61, poz . 251) . Tekst projektu obywatelskiego 
NSZZ „Solidarność” dostępny na stronie: 

 
[dostęp: 10 .09 .2022] . 
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wokół tego, iż sędziowie Trybunału powinni być niezawiśli i podle-
gać w zakresie orzekania tylko Konstytucji . Istniała również jedno-
myślność co do potrzeby wprowadzenia zasady ostateczności 
orzeczeń TK, które nie podlegałyby już kontroli Sejmu .

Część projektodawców dostrzegała potrzebę zwiększenia nieza-
leżności politycznej Trybunału i zabezpieczenia jego stabilności 
ustrojowej i funkcjonalnej . W niektórych projektach starano się 
ograniczać wpływ większości sejmowej na TK przez odebranie 
wyłącznego prawa wyboru sędziów . Ponadto pojawiły się propozy- 
cje, aby regulacja szczegółowa ustroju TK dokonywana była 
w drodze ustawy organicznej, która miała być przyjmowana kwali-
fikowaną większością głosów i podlegać obligatoryjnej kontroli 
prewencyjnej ze strony TK .

Większość projektodawców nie obawiała się wprowadzenia rewo-
lucji w postaci skargi konstytucyjnej . W większości projektów 
(oprócz projektu PSL–UP) nie był jednak określany krąg podmio-
tów uprawnionych do występowania z wnioskiem do TK oraz 
nie było przewidzianej instytucji pytań prawnych, które mogłyby 
kierować do TK sądy, w związku z rozpoznawaną sprawą . Ponadto 
opowiadano się za utrzymaniem dwóch rodzajów kontroli – 
prewencyjnej (najczęściej z wniosku Prezydenta) oraz następczej . 
Projektodawcy zmierzali często również do rozszerzenia kompe-
tencji TK, np . o badanie prawidłowości przeprowadzenia procesu 
wyborczego i referendum oraz realizacji obywatelskiej inicja-
tywy ustawodawczej . Pojawiły się też propozycje przejęcia przez 
TK kompetencji Trybunału Stanu w zakresie orzekania o odpo-
wiedzialności konstytucyjnej przedstawicieli najwyższych władz . 
Z drugiej strony część projektodawców opowiadała się za pozba-
wieniem Trybunału uprawnień w zakresie ustalania powszechnie 
obowiązującej wykładni ustaw . Za utrzymaniem tych uprawnień 
opowiadały się UD, PSL–UP oraz NSZZ „Solidarność” .

Wyjątkiem były projekty Konstytucji KPN i PC . Według projektu 
KPN badanie konstytucyjności prawa miało należeć do kompetencji 
Rady Stanu . Miała ona składać się z marszałków Senatu i Izby Posel-
skiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego [dalej: SN] oraz 12 radców 
stanu (osoby z wyższym wykształceniem prawniczym, kandydatów 
przedstawiać miały Senat i Izba Poselska, mianować – Prezydent) . 
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Rozstrzygnięcia Rady nie miały mieć waloru ostateczności . Prezydent 
mógł odmówić ich ogłoszenia i przekazać sprawę do rozstrzygnięcia 
Sejmu, czyli stanów połączonych: Prezydenta, Izby Poselskiej i Senatu . 
KPN proponowało utrzymać instytucję TK, jednak miał on przejąć 
kompetencje Trybunału Stanu i być sądem powoływanym ad hoc 
przez Radę Stanu, działającym w ramach SN . 

Projekt PC nie przewidywał TK . Artykuł 5 ust . 4 miał ustana-
wiać zasadę, że żaden przepis niższego rzędu nie może być sprzeczny 
z przepisem hierarchicznie wyższym . Art . 16 przewidywał sądową 
ochronę prawną, zapewnioną każdemu, czyjego prawa i wolności 
uznane przez Konstytucję zostały naruszone . W art . 68 ust . 5 prze-
widywano zaś prewencyjną kontrolę konstytucyjności ustaw przez 
SN, na wniosek Prezydenta . Wydaje się, iż przepisy te wprowadza-
łyby model rozproszonej, następczej kontroli konstytucyjności 
prawa sprawowanej przez sądy oraz scentralizowany model kontroli 
prewencyjnej sprawowanej przez SN . 

dyskusja w komisji konstytucyjnej zgromadzenia narodowego na 
temat Trybunału konstytucyjnego

Sprawa ostateczności orzeczeń Trybunału
Przełomową zmianą było wprowadzenie w Konstytucji RP z 1997 r . 
ogólnej zasady powszechności i ostateczności orzeczeń TK (art . 190 
ust . 1) . Sytuowała ona Trybunał w zupełnie innej pozycji wobec 
władzy ustawodawczej . Przeistaczał się on w organ faktycznego 
nadzoru nad pracą parlamentu . Dodatkowo pozycję TK umacniało 
wdrożenie instytucji skargi konstytucyjnej (art . 79 Konstytucji RP), 
o czym będzie mowa dalej . Ustanowienie bezwzględnej ostateczno-
ści orzeczeń TK wzbudzało jednak pewne wątpliwości części parla-
mentarzystów – członków konstytuanty . Kontrowersje dotyczyły 
dwóch kwestii:
1) finansowych skutków orzeczeń TK, które mogły zaburzać poli-

tykę budżetową;
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2) prymatu decyzji wąskiego grona sędziów nad decyzjami licznej 
grupy parlamentarzystów, będących bezpośrednimi reprezen-
tantami suwerena .
Pierwszy z tych problemów został podniesiony przez posła SLD 

Jerzego Jaskiernię już podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 
w dniu 22 września 1994 r ., na którym odbyło się pierwsze czytanie 
wniesionych przez podmioty uprawnione projektów Konstytucji .

Sojusz Lewicy Demokratycznej w swoim projekcie prezentu-
je pogląd, że Trybunał Konstytucyjny powinien mieć prawo do 
ostatecznego rozstrzygania o zgodności ustaw z konstytucją. […]  
Ale […] nie możemy abstrahować od skali złożoności tej decyzji. 
[…] W naszym państwie, gdzie jest jeszcze wielki deficyt budżeto-
wy, gdzie jest trudna sytuacja gospodarcza, gdzie parlament przy 
konstruowaniu budżetu pozostaje ciągle pod presją wielu sprzecz-
nych interesów, nie możemy nie zapytać o to, kto ma być odpo-
wiedzialny za budżet, za jego deficyt, za inflację, za równowagę 
gospodarczą – czy parlament, czy Trybunał Konstytucyjny. Mamy 
przecież często takie sytuacje, że w konsekwencji orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego należałoby z miejsca dopisać kilkadziesiąt 
bilionów do deficytu, co w sposób zasadniczy podważałoby rów-
nowagę gospodarczą. Tak więc powstaje pytanie: czy gdy mówi-
my o zasadzie demokratycznego państwa prawnego – której nie 
kwestionujemy, a na którą często się powołuje Trybunał Konstytu-
cyjny, wyprowadzając z tego szereg konsekwencji, jak chociażby 
zasadę ochrony praw nabytych – nie należałoby równoważyć tego 
innymi elementami konstytucyjnymi, chociażby zasadą równowa-
gi budżetowej, po to, żeby Trybunał Konstytucyjny w swoich roz-
strzygnięciach brał pod uwagę wiele elementów gry, a nie tylko te, 
które wynikają z konstrukcji demokratycznego państwa prawnego.
Podczas niedawno odbytej konferencji konstytucyjnej profesor 
Wiktor Osiatyński wystąpił z propozycją, aby orzeczenia Trybuna-
łu Konstytucyjnego podzielić na dwie części: na te, które nie powo-
dują konsekwencji budżetowych, i w tym wypadku decyzje byłyby 
ostateczne, i na te, które powodują takie konsekwencje, i wówczas 
jeszcze byłaby możliwość powrotu ich do Sejmu25.

Stanowisko to było popierane w pracach nad Konstytucją głów-
nie przez parlamentarzystów SLD, które wraz z PSL tworzyło 
wówczas koalicję rządzącą . W toku dyskusji w Komisji 

25 Źródło: 
 [dostęp: 10 .09 .2022] .
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Konstytucyjnej pojawiały się dodatkowe argumenty za ogranicze-
niem zasady ostateczności orzeczeń TK . Zwracano uwagę, iż zawar- 
cie w Konstytucji niedookreślonych zasad, takich jak np . „urzeczy-
wistnianie sprawiedliwości społecznej”, w połączeniu z wprowadze-
niem skargi konstytucyjnej, mogło być powodem zbytniej ingerencji 
TK w sprawy budżetowe . Przedstawiciel Prezydenta RP Andrzej 
Rzepliński zalecał ostrożność, 

gdyż możemy się znaleźć w sytuacji, w której Trybunał Kon-
stytucyjny będzie sprawował władzę prawodawczą i władzę 
wykonawczą, gdyż będzie dokonywał redystrybucji dochodu na-
rodowego, co powinno być wyłącznie w gestii władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej26. 

Zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania jakichkol-
wiek wyjątków od zasady ostateczności orzeczeń TK był poseł 
Unii Wolności [dalej: UW] Jerzy Ciemniewski . Jego zdaniem była 
to próba przedkładania interesów Skarbu Państwa ponad Konsty-
tucję, nie do przyjęcia dla prawnika i ośmieszająca ideę Trybunału 
Konstytucyjnego27 . Podkreślał on również, że przyjęcie zasady 
bezwzględnej ostateczności orzeczeń TK było jednym z głównych 
warunków poparcia projektu Konstytucji przez UW . W obro-
nie zasady ostateczności orzeczeń występował również ówczesny 
Prezes TK Andrzej Zoll . Uważał on, że była ona naturalną konse-
kwencją przyjętego już art . 1 projektu Konstytucji, który określał 
Rzeczpospolitą jako demokratyczne państwo prawne . Inaczej – 
zdaniem Prezesa TK – należało wprowadzić zastrzeżenie, iż zasada 
państwa prawnego kończy się tam, gdzie zaczynają się sprawy 
budżetowe . Przed relatywizowaniem prawa przestrzegał również 
poseł UP Stanisław Rogowski . Przypominał przy tym, że możliwość 
odrzucania orzeczeń TK przez Sejm to relikt okresu PRL, w którym 
najistotniejsza była kierownicza rola partii . Z kolei przedstawi-
ciel pełnomocnika obywatelskiego projektu Konstytucji Michał 
Drozdek zwracał uwagę na patologię ówczesnej sytuacji – opinia 

26 Biuletyn XIII Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1994, s . 21 .
27 Biuletyn XI Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1994, s . 333 i nast .
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publiczna najpierw dowiadywała się o tym, że jakaś ustawa jest 
sprzeczna z Konstytucją, a następnie Sejm z pragmatycznych powo-
dów odrzucał orzeczenie Trybunału28 . W tym miejscu warto wska-
zać, iż praktyka z lat 1989–1997 pokazywała, że do odrzucania 
orzeczeń TK przez Sejm dochodziło rzadko . Przyczyną zaś takiej 
decyzji były najczęściej właśnie kwestie finansowe lub polityczne, 
związane z interesami partii29 . Ponadto za sytuację nie do przyję-
cia – ekspert Henryk Groszyk – uznawał fakt, iż Sejm stawał się 
sędzią we własnej sprawie30 . W odpowiedzi na te argumenty poseł 
SLD Wit Majewski stwierdził, że zasada ostateczności orzeczeń 
TK konstytuowała jedynie „dogmat o nieomylności” Trybunału, 
który orzeczenia rzadko podejmował jednomyślnie . Zdaniem posła 
Majewskiego dotychczasowe rozwiązanie, kiedy to Sejm decydował 
o konstytucyjności ustaw, lepiej oddawało zasadę państwa prawa, 
gdyż był to faktycznie proces, w którym TK współdecydowało 
z Sejmem31 . Ostatecznie Komisja Konstytucyjna przyjęła kompro-
misową propozycję wysuniętą wspólnie przez posła SLD Włodzi-
mierza Cimoszewicza i przedstawiciela TK Janusza Trzcińskiego32 . 
Orzeczenia Trybunału miały uzyskiwać moc powszechnie obowią-
zującą i być ostateczne, jednak sam Trybunał mógł określać później-
szy termin wejścia w życie orzeczenia . Dzięki temu prawodawca miał 
mieć czas na dostosowanie prawa, a możliwe skutki finansowe orze-
czeń nie występowałyby natychmiast, lecz obciążać miały budżet 
na następny rok . Ponadto wymagana miała być w tych przypad-
kach opinia Rady Ministrów . Przewodniczący Komisji poseł SLD 
Aleksander Kwaśniewski uznał, że była to „jedna z najważniejszych 
decyzji w trakcie dotychczasowych prac nad projektem Konstytucji  

28 Biuletyn XXIV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 85 i nast .
29 L . Garlicki, Odrzucanie orzeczeń Trybunału…, s . 284 i nast .
30 Biuletyn XXIV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 93 .
31 Tamże, s . 87 .
32 K . Orzechowska, Ostateczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
w regulacjach obowiązujących przed 1997 r. oraz koncepcje ostateczności 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w trakcie prac Komisji Konstytucyj-
nej Zgromadzenia Narodowego i w projektach Konstytucji, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2015, nr 1, s . 63 i nast .
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[…] decyzja historyczna”33 . Na końcowym etapie prac nad projek-
tem Konstytucji zgłoszone zostały jeszcze poprawki zmierza-
jące do tego, aby ostateczny charakter miały tylko orzeczenia 
TK podjęte kwalifikowaną większością ⅔ głosów pełnego składu 
TK (poprawka senatora Stefana Pastuszki z PSL)34 lub jednomyśl-
nie przez cały skład TK (poprawka posłanek Izabelli Sierakowskiej 
i Alicji Murynowicz z SLD)35 . Wnioskodawcy argumentowali, że 
nie można było tolerować sytuacji, w której decyzje pochodzących 
z wyborów organów prawodawczych będą obalane przez wąską 
grupę osób i to niejednokrotnie zaledwie przewagą jednego głosu . 
Ponadto stwierdzono, iż zapobiegnie to wydawaniu orzeczeń poli-
tycznych . Obydwie propozycje zostały jednak odrzucone . Prze-
ważył pogląd, że TK, jako organ działający według pragmatyki 
sądowej, powinien podejmować orzeczenie – podobnie jak sądy –  
zwykłą większością .

Sprawa wprowadzenia instytucji skargi konstytucyjnej

Tylko bezpośrednia skarga, która pozwoli każdemu obywatelowi 
powołać się na naruszenie jego praw konstytucyjnych, sprawi, 
że Konstytucja stanie się własnością każdego obywatela Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Każdy obywatel będzie wiedział, że nie jest 
to świstek papieru, ale poważny akt dający mu prawa, które może 
wyegzekwować w sądzie. Dopiero wówczas zdobędziemy auto-
rytet konstytucyjny, a miejmy nadzieję, że osiągniemy również 
patriotyzm konstytucyjny, który jest bardzo silnym elementem łą-
czącym jednostkę z państwem36.

Zacytowana wypowiedź poseł UW Ireny Lipowicz z debaty sej- 
mowej na temat zasadniczych kwestii ustrojowych podlegających regu-
lacji w przyszłej Konstytucji, która odbyła się 21 października 1994 r ., 

33 Biuletyn XXV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 87 .
34 Biuletyn XLI Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1996, s . 66 .
35 Biuletyn XLV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1997, s . 37 i nast .
36 Źródło:  
[dostęp: 12 .09 .2022] .



256 kamIl nIEwIńSkI 

oddaje przesłanki i sens wprowadzenia omawianej instytucji37 . Zgod-
nie z art . 79 Konstytucji RP z 1997 r . każdy, czyje konstytucyjne 
wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo – na zasadach okre-
ślonych w ustawie – wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu norma-
tywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicz-
nej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego 
obowiązkach określonych w Konstytucji . Możliwość wniesienia 
skargi konstytucyjnej została więc ograniczona38 . Nie wystarczy 
abstrakcyjnie pojmowane odczucie osoby o tym, że obowiązujący 
przepis prawa jest niezgodny z Konstytucją i że jego istnienie może 
doprowadzić w przyszłości do naruszenia jego praw i wolności . Musi 
dojść faktycznie do jego zastosowania przez sądy lub organy admini-
stracji i dodatkowo w sprawie indywidualnej musi zostać zamknięty 
cały tok postępowania instancyjnego . Dopiero wówczas, swoistą 
dodatkową instancją, do której może się zwrócić każdy w obronie 
swoich praw i wolności, staje się Trybunał Konstytucyjny39 . Pojawiła 
się również koncepcja wprowadzenia skargi w pojęciu szerszym . 
Proponowany przez Podkomisję Praw i Obowiązków Obywateli 
wariant II tego przepisu brzmiał: „Każdy, którego konstytucyjne 
prawa zostały naruszone, ma prawo wniesienia skargi do Trybunału 
Konstytucyjnego”40 . Przepis w takim brzmieniu pozwalałby na 
zaskarżanie przepisów aktu już w momencie jego wejścia w życie, bez 
oczekiwania na orzeczenie czy decyzję indywidualną bezpośrednio 
ingerującą w prawa i wolności . Ponadto przepis ten pozwalałby na 
zaskarżanie do Trybunału wyroków sądowych i decyzji administra-
cyjnych . Trybunał wkraczałby więc bezpośrednio w kompetencje 
sądów i organów administracji i zmuszony byłby do badania 

37 Zob . A . Jamróz, Skarga konstytucyjna  – wstępne rozpoznanie, Białystok 
2011, s . 82–207 .
38 B . Banaszak, J . Repel, Geneza skargi konstytucyjnej w Polsce, [w:] Skarga 
Konstytucyjna w Polsce, red . J . Trzciński, Warszawa 2000, s . 40 i nast .
39 S . Jarosz-Żukowska, Prawo do skargi konstytucyjnej  – stan obecny 
i postulaty de lege ferenda, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności 
i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red . M . Jabłoński, Wrocław 
2014, s . 827 i nast .
40 Biuletyn XVIII Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1994, s . 44 . 
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zgodności z konstytucją również aktów stosowania prawa . Możliwe 
byłoby wniesienie skargi nawet na nieprawomocne orzeczenie . Owo 
ujęcie uznano za zbyt szerokie . Obawiano się zarzucenia Trybunału 
skargami . Przepis w tym brzmieniu nie uzyskał w Komisji Konstytu-
cyjnej ani jednego głosu poparcia . Istniały też propozycje nieograni-
czania możliwości składania skargi do TK, do czasu wyczerpania 
toku instancji w indywidualnej sprawie sądowej lub administracyjnej . 
Zwolennikiem tego rozwiązania był Andrzej Rzepliński . Uważał on, 
że skarga powinna dotyczyć też naruszenia konstytucyjnego prawa 
do sądu, w przypadku poczucia jego bezczynności . Rozwiązanie 
to miałoby tę zaletę, że sprawy mogłyby być załatwiane na gruncie 
krajowym i rzadziej trafiałyby do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasbourgu41 . 

Należy zwrócić uwagę, że nie wszyscy członkowie Komisji Konsty-
tucyjnej byli zwolennikami wprowadzania instytucji skargi konstytu-
cyjnej, nawet w ograniczonym zakresie . Senator z NSZZ „Solidarność” 
Piotr Andrzejewski, z zawodu adwokat, zwracał nieco ironicznie 
uwagę, iż z tej perspektywy rozwiązanie to go cieszyło, gdyż z pewno-
ścią przysporzyłoby klientów kancelariom adwokackim . Wątpił jednak, 
czy było ono trafne z punktu widzenia systemu funkcjonowania władzy 
publicznej . Jego zdaniem nawet przyjęcie formuły, iż TK kontroluje 
przepis prawa, na podstawie którego wydane zostało rozstrzygnięcie, 
pośrednio poddawało kontroli Trybunału akt stosowania prawa42 . Był 
to faktycznie jedyny wyraźny głos sprzeciwu w dyskusji . Niektórzy 
członkowie Komisji wyrażali jedynie obawę, że wprowadzenie skargi 
konstytucyjnej – nawet w ograniczonym zakresie – mogło doprowa-
dzić do przeciążenia TK . Jednak Prezes Trybunału Andrzej Zoll 
podkreślał, iż było to rozwiązanie odpowiadające trendom europej-
skim oraz że każdy powinien mieć prawo bronić swych konstytucyj-
nych praw i wolności . Nie bagatelizował przy tym problemu możliwego 
obciążenia . Jego zdaniem skutecznie zapobiegać temu zjawisku mogła 
jednak odpowiednia procedura zawarta w ustawie zwykłej, która 
pozwalałaby na wstępną selekcję zasadności skarg przed ich podda-
niem pod rozwagę składów orzekających TK43 . Ponadto z tych 

41 Tamże, s . 17 .
42 Tamże, s . 14 i nast .
43 Tamże, s . 10 i nast .
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względów zdecydowano się na zwiększenie liczby sędziów TK z 12 do 15 . 
Konstytuanta – przy jednym głosie sprzeciwu – uznała, że wprowadze-
nie skargi konstytucyjnej, w brzmieniu art . 79 Konstytucji RP, było 
koniecznością w demokratycznym państwie prawa .

Sprawa powszechnie obowiązującej wykładni ustaw
Najwięcej kontrowersji w pracach Komisji Konstytucyjnej wzbu-
dzało utrzymanie w rękach TK kompetencji do ustalania powszech-
nie obowiązującej wykładni ustaw . Przyjęty początkowo przepis 
w tym zakresie44 został ostatecznie odrzucony na końcowym etapie 
prac Komisji w wyniku szerokiej dyskusji i reasumpcji głosowa-
nia45 . Wśród samych ówczesnych sędziów TK nie było jednomyśl-
ności co do potrzeby utrzymania tej kompetencji . Prezes TK A . Zoll  
starał się jednak przekonywać członków Komisji Konstytucyjnej do 
zachowania tego uprawnienia w rękach Trybunału . Jego zdaniem 
instytucja wykładni sprawdzała się w sytuacjach, gdy:
1) powstawały rozbieżności w interpretacji przepisów ustawowych 

między konstytucyjnymi organami państwowymi, a spór nie 
podlegał właściwości sądów;

2) interes państwa wymagał szybkiego rozstrzygnięcia wątpliwości 
interpretacyjnych i nie było możliwości oczekiwania na ukształ-
towanie się orzecznictwa sądowego w danej kwestii;

3) istniały rozbieżności w sądowej interpretacji przepisów i nie było 
możliwości ich usunięcia;

4) wykładnia sądowa pozostawiała nierozwiązane problemy 
konstytucyjne, szczególnie w odniesieniu do praw i wolności 
obywatelskich46 .
Prezes TK przypominał o dwóch sprawach, w których wykład-

nia TK rozwiązała istotne problemy systemowe . Pierwsza związana 

44 Utrzymanie tej kompetencji w rękach TK poparło 26 członków Komisji, 
tylko 3 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu . Biuletyn XXV Komisji 
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1995, s . 85 .
45 Wniosek o ostateczne skreślenie przepisu dotyczącego powszechnie 
obowiązującej wykładni ustaw przegłosowany został większością 21 głosów, 
przy 12 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się . Biuletyn XLI Komisji 
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1996, s . 66 .
46 Biuletyn XLI Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1996, s . 57 i nast .
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była z wyborami do Senatu w 1993 r ., kiedy to brak ordynacji 
wyborczej do tego organu mógł uniemożliwić ich przeprowadze-
nie . Ustalenia procedur, zgodnie z którymi wybory do Senatu 
mogły się odbyć, dokonał Trybunał w drodze wykładni47 . Druga 
sprawa dotyczyła sprzecznych wyroków SN w tożsamych spra-
wach, dotyczących ważności mandatów dwóch posłów . Rozbież-
ności doprowadziły do tego, że nie było wiadomo, czy posłowie ci 
zasiadali w Sejmie zgodnie z prawem . Spór rozstrzygnął TK48 . 
Zwolennik pozostawienia w rękach TK uprawnienia do dokony-
wania powszechnie obowiązującej wykładni prawa to także 
ekspert Maciej Zieliński, który wskazywał, iż wykładnia była 
przydatna w dwóch z trzech najczęściej występujących przypad-
kach dokonywania wykładni, tj . w razie potrzeby likwidacji wielo-
znaczności zwrotów lub uzupełnienia luk konstrukcyjnych . 
Uważał, że niewłaściwa wykładnia usztywniająca zadziałała 
w przypadku, gdy chodziło o niedookreśloność przepisu . Wówczas 
wykładni powinny dokonywać sądy49 .

Przedstawiciele SN i Krajowej Rady Sądownictwa [dalej: KRS] to 
główni przeciwnicy utrzymania instytucji wykładni ustaw . Sędzia 
SN i przedstawiciel KRS Józef Iwulski uważał, że ograniczała ona 
niezawisłość sędziowską . Wiązała sędziów, którzy mieli podlegać 
wyłącznie Konstytucji i ustawom . Była „instrumentem usztywnia-
nia prawa”, a wykładnia sądowa miała ten walor, iż mogła „być 
modyfikowana, żyje własnym życiem i jest elastyczna”50 . Podobnie 
wypowiadał się Pierwszy Prezes SN Adam Strzembosz: 

Chodzi […] o elastyczność prawa, które może bardzo szybko 
zesztywnieć ze skutkami jak najbardziej negatywnymi dla ca-
łego systemu. Elastyczność prawa jest wielką wartością, której 
chcemy bronić, nie mówiąc już o niezawisłej wykładni przepisów 

47 Biuletyn XXIV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 48 .
48 Biuletyn XXXVII Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1996, s . 15 .
49 Biuletyn XLV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1997, s . 35 i nast .
50 Biuletyn XXIV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 50 .
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prawa dokonywanej przez każdy sąd – od asesora do sędziego 
Sądu Najwyższego51.

Przypominał, iż instytucja powszechnie obowiązującej wykładni 
ustaw to spadek po starym systemie . Była ona przydatna w okresie 
transformacji, jednak Konstytucję pisano na przyszłość i miała ona 
normalizować oraz utrwalać zasady państwa demokratycznego . 
Za jego filar uważał on trójpodział władzy, w którym władza usta-
wodawcza stanowiła prawo, władza wykonawcza je stosowała, a sądy 
wykładały w sposób nieskrępowany52 . W toku dyskusji stanowisko 
przedstawicieli SN i KRS znajdowało coraz więcej zwolenników 
w Komisji . Senator Piotr Andrzejewski z NSZZ „Solidarność” zwra-
cał uwagę, że instytucja wykładni kłóciła się z uprawnieniami SN do 
podejmowania uchwał ustalających zasady prawne . Ponadto uważał, 
iż była to instytucja zbliżona do krytykowanej w latach 80 . i osta-
tecznie odebranej SN w 1989 r . kompetencji do wydawania wiążą-
cych wszystkie sądy wytycznych wymiaru sprawiedliwości 
i praktyki sądowej53 . W dyskusji pojawiły się również dwa inne 
istotne argumenty przeciwko utrzymywaniu instytucji wykładni 
w rękach TK . Po pierwsze pozwalała ona – zdaniem niektórych 
członków Komisji –na zbyt daleko idącą ingerencję TK w sferę 
władzy ustawodawczej . Po drugie podnoszono, że Polska była 
wyjątkiem na tle Europy, trybunały nie miały takich uprawnień, 
z jednym wyjątkiem – Słowacji . Sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Adam Zieliński podkreślał, że w europejskiej 
tradycji prawnej zakorzenione było, iż pomiędzy ustawą a sędzią nie 
powinno być nikogo, kto by narzucał określony sposób wykładni54 . 

51 Biuletyn XXXVII Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1996, s . 14 .
52 Biuletyn XLI Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1996, s . 58 .
53 Art . 3 pkt 9 Ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r . o zmianie ustaw – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów 
wojskowych i Prawo o notariacie (Dz . U . Nr 73, poz . 436) . K . Niewiński, 
PZPR a sądownictwo w latach 1980–1985. Próby powstrzymania „solidarno-
ściowej” rewolucji, Oświęcim 2016, s . 95 i 306 .
54 Biuletyn XXIV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 55 .
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W tej kwestii odmienny pogląd wyraził poseł SLD Wit Majewski, 
który zwracał uwagę, iż rozwiązania funkcjonujące w zachodniej 
Europie nie zawsze były adekwatne do polskich warunków . Według 
niego instytucja wykładni była przydatna ze względu na wciąż trwa-
jący proces transformacji ustrojowej i obowiązywanie praw przyj-
mowanych w zupełnie innych warunkach społeczno-gospodarczych, 
które należało stopniowo dostosowywać do nowych potrzeb55 . 
Prezes Trybunału A . Zoll zgadzał się, że instytucja ta miała swoje 
dobre i złe strony . Dostrzegał problem ingerencji w niezawisłość 
sędziowską . W jego przekonaniu przeciwdziałać temu negatyw-
nemu zjawisku mógł jednak sam Trybunał . Proponował, aby mógł 
on odmówić dokonania wykładni, mając właśnie na uwadze zasadę 
niezawisłości sędziowskiej . Wykładnia miała być stosowana przez 
TK tylko w przypadkach tego wymagających, gdy istniała luka 
w prawie, która nie mogła być wypełniona w inny sposób, a jej 
istnienie stwarzałoby istotne zagrożenie . Przedstawiciel Prezydenta 
RP Walerian Piotrowski dostrzegał jednak w tym rozwiązaniu 
zagrożenie . Domagał się określenia w Konstytucji kryteriów 
odmowy, aby możliwość ta nie stała się narzędziem woluntarystycz-
nego odrzucania wniosków o dokonanie wykładni, np . ze względu 
na przeciążenie TK56 . Występujący na początku jako ekspert Komi-
sji, a na późniejszym etapie prac jako jej członek – senator z ramie-
nia SLD K . Działocha był zdecydowanym przeciwnikiem 
pozostawienia w rękach Trybunału tej kompetencji . Zgadzał się 
jednak z przedmówcami, że w przypadku jej pozostawienia powinna 
istnieć uzasadniona możliwość odmawiania przez TK dokonywa-
nia wykładni . Przypomniał bowiem, że „często podmioty upraw-
nione do zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego robiły 
to z wygodnictwa, asekuracyjnie lub z powodu chęci zrzucenia 
z siebie odpowiedzialności”57 . W podobnym duchu wypowiadał się 
ekspert Komisji Paweł Sarnecki . Podkreślał on, że

organy, które są powoływane przez Konstytucję do wykonywania 
takich czy innych funkcji, muszą dokonywać „na własny rachu-
nek” wykładni przepisów, które stosują. Nie muszą zawsze mieć 

55 Tamże, s . 79 .
56 Tamże, s . 48 .
57 Tamże, s . 54 .
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podkładki w postaci wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. 
Ma to związek z kwestią odpowiedzialności politycznej organów 
państwowych. Pracują one bowiem na własny rachunek58.

Profesor Działocha przedstawił jeszcze jeden istotny argument 
przeciwko utrzymaniu instytucji powszechnie obowiązującej 
wykładni ustaw . Jego zdaniem naruszała ona podstawową zasadę 
niedziałania prawa wstecz . Wykładnia miała charakter normotwór-
czy . Orzeczenia TK w tym zakresie stanowiły źródło prawa i – co 
stwierdził sam Trybunał – ich moc obowiązująca wiązała od wyda-
nia wykładanej ustawy, a więc z mocą wsteczną59 . Pod koniec dysku-
sja wokół instytucji powszechnie obowiązującej wykładni ustaw 
nabrała innego charakteru . Pojawiły się w niej głosy, iż konstytu-
anta idzie zbyt daleko, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji TK . 
Wprowadzenie zasady ostateczności orzeczeń i skargi konstytucyj-
nej – zdaniem niektórych członków Komisji – sprawiało, że Trybu-
nał stawał się już sądem nie tylko nad prawem, ale też i nad faktami . 
Senator Piotr Andrzejewski uważał, iż w pracach nad Konstytucją 
ograniczana była rola parlamentu i deprecjonowana była wartość 
sądów, zaś postępowało 

traktowanie Trybunału Konstytucyjnego jako supersądu, który 
praktycznie będzie decydował o wszystkim, a nie pochodzi z demo-
kratycznych wyborów i nie powinien mieć takiego konstytucyjnego 
mandatu. (…) Nie jest to już supersąd badający zgodność z Konsty-
tucją, lecz arbiter rozstrzygający wszystkie kwestie w państwie, (…) 
zastępujący przedstawicieli narodu w stanowieniu prawa60. 

Z poglądem tym nie zgadzał się ekspert Komisji Piotr Winczo-
rek, który uważał, iż TK było gwarantem zasady równowagi władz, 
ograniczającym supremację parlamentu61 . Wydaje się, że to właśnie 
obawa przed przyznaniem TK zbyt silnej władzy przeważyła osta-
tecznie o pozbawieniu tego organu kompetencji do dokonywania 
wykładni ustaw .

58 Biuletyn XLI Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1996, s . 65 .
59 Biuletyn XXXVII Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1996, s . 16 i nast .
60 Tamże, s . 15 i nast .
61 Tamże, s . 22 .



263dySkUSJa w komISJI konSTyTUCyJnEJ zgRomadzEnIa naRodowEgo doTyCząCa...

Instytucja pytań prawnych a kontrola rozproszona 
konstytucyjności ustaw

W pracach nad Konstytucją nie było większych wątpliwości co do 
tego, jaki model kontroli konstytucyjności prawa miała wprowa-
dzać nowa Konstytucja . Oparty on miał być na wyłączności TK do 
orzekania o niekonstytucyjności przepisów prawa . Jedynie przed-
stawiciel Rady Ministrów Stanisław Gebethner opowiadał się za 
tym, aby sędziowie mieli prawo odmawiać zastosowania przepisu 
ustawy, który ocenili jako wadliwy z punktu widzenia jego zgod-
ności z Konstytucją, a więc kontrolą rozporoszoną . Profesor Paweł 
Sarnecki zwracał uwagę jednak, iż instytucja pytań prawnych sądów 
do TK miała wykluczać możliwość podejmowania samodzielnej 
decyzji w tym zakresie przez sądy62 . Podobnie skutki wprowadzenia 
instytucji pytań prawnych oceniał prezes profesor TK A . Zoll .

Podstawą tego przepisu jest założenie, że każdy sędzia jest zwią-
zany ustawą. Sędzia sądu powszechnego nie może przejść do po-
rządku dziennego nad ustawą, która mu się nie podoba i którą 
uważa za niezgodną z Konstytucją. Jest to więc wzmocnienie 
władzy ustawodawczej w stosunku do sądu. Gdy są wątpliwości 
sąd – sędzia – może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego 
w przypadku, gdy ma wątpliwości co do konstytucyjności 
przepisu. Uruchomi to procedurę badania konstytucyjności ze 
wszystkimi konsekwencjami63.

Intencją konstytuanty było, aby kontrola rozproszona, w tym 
znaczeniu, że sędzia może samodzielnie stwierdzać niekonstytu-
cyjność przepisu ustawy i nie wziąć go pod uwagę przy orzekaniu, 
nie była dopuszczalna64 . Inną kwestią jest możliwość dokonania 
przez sąd wykładni przepisu ustawy w zbiegu z przepisem Konsty-
tucji i wyinterpretowanie w ten sposób normy stanowiącej  

62 Biuletyn XI Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1994, s . 320 .
63 Biuletyn XXVI Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 13 .
64 Tożsame stanowisko zajął także sam TK . Zob . Wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r ., K 36/01, OTK 2001, nr 8, poz . 255 .
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podstawę rozstrzygnięcia . Sądy mają bowiem prawo – a nawet 
obowiązek –stosować bezpośrednio Konstytucję, ale są też zwią-
zane ustawą . Ponadto zauważyć należy, iż konstytucyjność prze-
pisu ustawy może być podawana  w wątpliwość dwutorowo . Przez 
sąd – w drodze pytania prawnego – oraz przez każdego, czyje 
prawa lub wolności zostały wyrokiem naruszone ze względu na 
zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu . Skarga konstytucyjna 
jest więc też mechanizmem, z którego może skorzystać ostatecz-
nie strona postępowania sądowego, w przypadku gdy sądy nie 
zdecydują się na skierowanie pytania prawnego do TK . Jednak 
w obydwu przypadkach o tym, czy przepis jest czy nie jest zgodny 
z Konstytucją, decyduje Trybunał .

Ponadto zwrócić należy uwagę – w kontekście przedstawionej 
dyskusji wokół instytucji powszechnie obowiązującej wykładni ustaw – 
w której przedstawiciele sądów widzieli ingerencję w ich wyłączne 
kompetencje, że roszczenie sobie przez sądy prawa do stwierdzania 
niezgodności przepisów ustawy z Konstytucją – nawet w konkretnej 
sprawie – stanowiłoby z kolei ingerencję w kompetencje TK .

Pozycja ustrojowa Trybunału konstytucyjnego

Pozycja ustrojowa TK nie jest jednoznaczna . W Konstytucji z 1997 r . 
Trybunał został usytuowany jako organ władzy sądowniczej65 typu 
sądowego . Jednak jego kompetencje wkraczają głównie w dziedzinę 
działalności prawodawczej . Określa się go często mianem „prawo-
dawcy negatywnego”66 . Między innymi dlatego konstytuanta 
zdecydowała się pozostawić powiązania TK z organami władzy 
ustawodawczej . Przejawia się to głównie w procedurze wyboru 
sędziów przez Sejm . Kwestia wyboru sędziów TK przez Sejm 

65 W . Sokolewicz, Czy rak może być rybą a Trybunał sądem?, [w:] Państwo 
prawa, administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr hab. Januszowi 
Łętowskiemu, red . A . Łopatka, Warszawa 1999, s . 243 i nast .
66 S . Wronkowska, Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, „Państwo 
i Prawo” 2008, nr 10, s . 5 i nast .



265dySkUSJa w komISJI konSTyTUCyJnEJ zgRomadzEnIa naRodowEgo doTyCząCa...

bezwzględną większością głosów wzbudzała wątpliwości . 
Uważano, iż wpływa ona na upolitycznienie tej instytucji . Profe-
sor Wiktor Osiatyński podkreślał:

Trybunał Konstytucyjny powstał przed laty jako ramię Sejmu, 
który miał prawo ostateczności orzeczeń. W tej chwili Trybunał 
Konstytucyjny uzyskuje ogromną władzę. Nie może więc być 
tak, aby konstytucja nie przewidywała wymogu kwalifikowanej 
większości podczas wyboru członków Trybunału Konstytucyj-
nego. Nie może być tak, że „przynosi się w teczce” ludzi, którzy 
będą decydować o tym, co jest zgodne z prawem, a co nie jest 
zgodne z prawem. Źle się dzieje, że nie ma publicznych prze-
słuchań kandydatów, a głosowanie jest en bloc. Należy więc za-
chować wybory przez Sejm, ale po publicznych przesłuchaniach 
kandydatów. Przesłuchania te nie powinny jednak mieć miejsca 
w komisjach sejmowych, gdyż oznaczałoby to upolitycznienie tej 
kwestii. Uważam, że kandydaci powinni być opiniowani przez 
Krajową Radę Sądownictwa, która przeprowadzałaby publiczne 
przesłuchania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego, przed ostatecznym wyborem67.

W pracach poszukiwano modelowego rozwiązania, które pano-
wało w Europie . Nie było jednak takiego . Ekspert Komisji P . Winczo-
rek wymieniał:

W Czechach prezydent mianuje sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego za zgodą Senatu. W Słowenii sędziowie Trybunału są powo-
ływani przez parlament na wniosek prezydenta. W Hiszpanii król 
mianuje 12 sędziów: 4 na wniosek izby niższej – Kortezów, 4 na 
wniosek izby wyższej – Senatu, 2 na wniosek rządu i 2 na wniosek 
Głównej Rady Władzy Sądowej. Na Węgrzech 15 sędziów Trybu-
nału Konstytucyjnego jest wybieranych przez parlament na wnio-
sek frakcji parlamentarnych. W Niemczech ½ składu Trybunału 
jest wybierana przez Bundestag i ½ przez Bundesrat. W Słowacji 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego mianuje prezydent na wnio-
sek parlamentu. We Włoszech ⅓ składu jest wybierana przez par-
lament, ⅓ przez przedstawicielstwo sędziów sądów powszechnych 
i ⅓ przez przedstawicielstwo sędziów sądów administracyjnych. 
W Bułgarii ⅓ składu Trybunału również jest wybierana przez par-
lament, tylko że przez parlament jednoizbowy, ⅓ przez prezydenta 

67 Biuletyn XI Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1994, s . 126 i nast .
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i ⅓ przez Zgromadzenie Ogólne złożone z sędziów Sądu Najwyż-
szego i Najwyższego Sądu Administracyjnego68.

W dyskusji w Komisji Konstytucyjnej pojawiły się trzy koncep-
cje zmian:
1) wprowadzenie zasady wyboru sędziów TK przez różne organy, 

najczęściej Prezydenta, Sejm i Senat w równych proporcjach bądź 
z przewagą sędziów wybranych samorządnie przez Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów SN, którego głównym orędownikiem był repre-
zentujący projekt obywatelski NSZZ „Solidarność” senator Piotr 
Andrzejewski69;

2) dokonywanie wyboru przez Sejm kwalifikowaną większością 
⅔ głosów, która wymuszałaby porozumienie ponad podziałami 
politycznymi, popieraną głównie przez ekspertów70;

3) wybór sędziów TK w wyborach powszechnych – propozycja repre-
zentującego Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski ks . Józefa 
Krukowskiego71 .
Żadne z tych rozwiązań nie było idealne . Wybór wysoką 

kwalifikowaną większością głosów mógł prowadzić do paraliżu 
TK, gdyż uzyskanie tak szerokiego porozumienia politycznego 
mogłoby się okazać niemożliwe . Podobnie – zdaniem Prezesa 
TK A . Zolla – mogło być w przypadku oddania wyboru sędziów 
w ręce różnych organów, do czego doprowadziłaby celowa 
obstrukcja ze strony jednego z organów uprawnionych . Do takiej 
sytuacji doszło w tamtym czasie na Ukrainie, gdzie pracę Trybu-
nału blokował Prezydent . Ponadto A . Zoll obawiał się, iż wprowa-
dzenie tego rozwiązania doprowadzi do tworzenia się w składzie 

68 Biuletyn XXV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 16 .
69 Biuletyn XXV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 12 .
70 Początkowo koncepcję tę popierał również sam Trybunał . Jednak na 
etapie prac podkomisji przedstawiciel TK prof . Janusz Trzciński wycofał 
tę propozycję, bez podania przyczyny . Możliwe że wynikało to z przeświad-
czenia, „że niezależnie od trybu wyboru Trybunał będzie postrzegany przez 
część obserwatorów jego pracy, jako organ polityczny, choć jest apolityczny”, 
co z ubolewaniem podkreślał prof . Trzciński . Biuletyn X Komisji Konstytu-
cyjnej Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1994, s . 249 .
71 Biuletyn XXV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 14 i nast .
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TK wyraźnych podziałów na sędziów sejmowych, senackich, 
prezydenckich, czy pochodzących z wyboru SN . Prezes A . Zoll 
dlatego opowiadał się za jednolitą legitymacją każdego z sędziów 
TK, wywodzącą się z wyboru dokonywanego przez Sejm . Uważał 
jednak, że w procedurze wyboru powinien istnieć pluralizm 
w zakresie podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów 
na sędziów TK . Przedstawiciel Prezydenta Walerian Piotrowski 
dodawał, iż niedopuszczalne było, aby połowa składu TK pocho-
dziła z wyboru SN, który nie powinien był mieć kompetencji 
kreacyjnych wobec Trybunału72 . Z kolei pełnomocnik obywatel-
skiego projektu konstytucji Michał Drozdek wskazywał, iż

system wyłaniania sędziów w wyborach powszechnych doprowa-
dziłby z czasem do tego, że de facto społeczeństwo głosowałoby – 
przy założeniu, iż będziemy mieli stabilny układ polityczny – na 
tych sędziów, których wskazywałyby siły polityczne budzące 
w społeczeństwie zaufanie. Mielibyśmy zatem do czynienia z sytu-
acją podobną do tej, jaką mamy obecnie, że sędziowie są wyłaniani 
przez określone siły polityczne73.

Zdaniem Prezesa TK A . Zolla problem niezawisłości nie leżał 
„w samym momencie wyboru na stanowisko sędziego, tylko później-
szym zapewnieniu gwarancji owej niezawisłości”74 . Apolityczność 
miały gwarantować zaś zasady:
1) dziewięcioletniej kadencji sędziów, która obejmowała ponad 

dwie kadencje Sejmu75; 
2) kadencji zindywidualizowanej, która miała wykluczać wybór 

sędziów en bloc  – A . Zoll uważał, iż dzięki temu w jednym 
czasie nie powinno być wybieranych więcej niż dwóch 
sędziów76;

72 Tamże, s . 13 .
73 Tamże, s . 16 .
74 Tamże .
75 Przewodniczący Komisji Konstytucyjnej poseł SLD Aleksander 
Kwaśniewski uważał, że „w związku z tym nie ma mowy o jakiejś zależno-
ści, że oto jakiś określony układ parlamentarny wybiera sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego na 9 lat i pomimo zmiany sytuacji politycznej układ ten trwa 
dalej” . Biuletyn XXV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 12 .
76 Tamże, s . 13 .
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3) braku możliwości powołania na kolejną kadencję, przez co sędzia 
nie musi szukać poparcia politycznego dla swojej działalności w TK, 
gdyż i tak nie ma perspektyw na reelekcję77 .
Właśnie to stanowisko zaważyło na tym, że członkowie Komisji 

Konstytucyjnej nie rozważali już możliwości zmiany aktualnego 
stanu rzeczy, w którym to Sejm wybierał sędziów . W dalszej dysku-
sji pojawiła się jedynie koncepcja, aby pluralizm został zachowany 
w procedurze wysuwania kandydatów (oprócz frakcji politycznych, 
rozważano przyznanie tych uprawnień Prezydentowi czy KRS), 
jednak to miało być już materią ustawową, a nie konstytucyjną78 .

wnioski

Prace nad Konstytucją RP z 1997 r . pokazały, iż właściwe usytuowa-
nie TK w systemie organów władzy to problem trudny do rozwią-
zania . Potrzebny jest organ, który będzie stał na straży konstytucji . 
Bez niego  – podobnie jak to było w czasach PRL – konstytucja 
będzie aktem pustych deklaracji . Z drugiej strony działalność TK – 
jako wąskiego grona prawników – prowadzi często do podważenia 
decyzji podejmowanych przez szerokie gremia, będące emanacją 
społeczeństwa, posłów i senatorów zasiadających w Sejmie i Sena-
cie, a także prezydenta w przypadku kontroli następczej . Podczas 
prac Komisji Konstytucyjnej ZN zwracał na to uwagę poseł SLD 
Ryszard Grodzicki .

W jakim zakresie Trybunał Konstytucyjny ma posiadać swobodę 
orzecznictwa rzutującą na bieżącą politykę? Jest to kardynalne py-
tanie, przed którym stoimy, gdy mówimy, że coś może znaleźć się 
w skardze konstytucyjnej, a coś nie, że o czymś Trybunał Konsty-
tucyjny będzie mógł decydować, a o czymś – nie. Czy o systemie 
wartości dominujących w systemie prawa polskiego ma decydować 

77 Po latach stanowisko profesora Zolla w tej sprawie nie uległo zasadniczej 
zmianie . Zob . A . Zoll, Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z . 1, s . 43 i nast .
78 Biuletyn XXV Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1995, s . 18 i nast .
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parlament i przede wszystkim parlament, czyli grono szerokie, 
czy też to ma być pozostawione kilkunastu osobom zasiadającym 
w Trybunale Konstytucyjnym?79

Niezrozumiałe jednak wydaje się przeciwstawianie TK Sejmowi 
lub podporządkowywanie jednej władzy innej władzy . Konstytucja 
wyraźnie rozdziela i równoważy kompetencje . Żadna władza nie 
może rościć sobie prawa do przyznania jej dominującej pozycji, choć 
trzeba zaznaczyć, że z pewnością nie są one równoważne – jest 
to niemożliwe . Nawet mimo wzmocnionej w Konstytucji z 1997 r . 
pozycji TK władza ustawodawcza pozostaje wciąż najsilniejsza . Stano-
wienie prawa to kompetencja stojąca ponad jego stosowaniem .

Polska jest demokratycznym państwem prawnym . Zasady demo-
kratyczności i praworządności są więc równorzędne . Zasada suwe-
renności narodu nie jest równoznaczna z zasadą rządów większości, 
tym bardziej większości parlamentarnej . Zasada suwerenności 
narodu traktuje naród jako całość, a demokracja to „rządy ludu”, 
a nie rządy jego części . Owe zasady nie znoszą podziałów . Jest 
to wyznacznik sytuacji, kiedy demokracja powinna przede wszyst-
kim opierać się na poszanowaniu każdego . Ta zasada powinna prze-
kładać się na działalność poszczególnych organów, które powinny 
działać z poszanowaniem kompetencji innych organów władzy . 
Konstytucja nie relatywizuje w żaden sposób zawartych w niej 
zasad, na których opiera się państwo, dlatego należy je traktować – 
podobnie jak trójpodział władz – jako równoważące się . Inaczej 
będziemy wracać do systemu okresu PRL, kiedy to interes państwa, 
czytaj: władzy, był przedkładany ponad interesy obywateli . 

Wracając do samego Trybunału, jak pokazuje dyskusja w Komi-
sji Konstytucyjnej żadna procedura wyboru sędziów TK nie zapewni 
tego, że w Trybunale zasiądą osoby do tego najbardziej predestyno-
wane . Nie osiągniemy tego nawet drogą wyborów powszechnych . 
Słusznie bowiem podkreślano, że skład TK i tak będzie zależał od 
aktualnej koniunktury politycznej . 

Z tej perspektywy dochodzimy do nieco smutnej konstatacji, ale 
wyrażonej również  z pewną nadzieją, aby to rządzący stawali na 

79 Biuletyn XXX Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, 
Warszawa 1996, s . 64 .
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wysokości zadania . Wyzbyli się własnych ambicji oraz antypatii i – 
mając na względzie dobro ogólnospołeczne – wybierali na sędziów 
TK osoby naprawdę do tego predestynowane pod względem kompe-
tencji i autorytetu moralnego . Może należałoby rozważyć to, czy 
Trybunał powinien składać się wyłącznie z prawników? Osoby 
o wysokim poczuciu empatii i walorach moralnych można spotkać 
nie tylko w tym środowisku . Konstytucja to nie tylko ustrojowy akt 
prawny, ale też akt gwarancyjny w zakresie praw i wolności obywa-
telskich, dotykający kwestii moralnych i etycznych . Konstytucja jest 
duszą systemu prawnego i całokształtu stosunków społecznych . 

Istotne jest prawidłowe pojmowanie roli Konstytucji i TK . Buduje 
ją świadomość prawna i polityczna społeczeństwa oraz kultura 
prawna, werbalna oraz powściągliwość elit politycznych . Są to jednak 
czynniki najtrudniejsze do osiągnięcia, bez których żadna proce-
dura, żaden system nie będzie funkcjonować prawidłowo . Zachodzi 
potrzeba realnego uczestnictwa w procedurze wyłaniania sędziów 
TK jak największej liczby grup społecznych i politycznych repre-
zentujących różne poglądy polityczne i społeczne . Może należałoby 
się też odwoływać do opinii społecznej w przypadku rozwiązywa-
nia najistotniejszych problemów Konstytucyjnych . Na pewno też 
należy, w jak najszerszym zakresie, zezwalać stronie społecznej na 
kontrolę działalności wszystkich organów państwa .

Z pewnością trzeba dążyć do tego, aby TK był „radą mędrców”, 
w której ścierają się różne poglądy społeczne i polityczne . Wówczas 
problemu nie powinien stanowić również fakt, że jakieś orzecze-
nie przyjmuje się nawet minimalną większością głosów . Nie jest 
to bowiem najistotniejsze, a świadczy o właściwym funkcjonowaniu 
TK, o tym, że dokonano gruntownego zbadania sprawy, biorąc pod 
uwagę różne punkty widzenia . Jeśli Trybunał podejmowałby wszyst-
kie orzeczenia jednomyślnie, należałoby się zastanowić, czy ten organ 
faktycznie jest potrzebny . Przypomnieć należy, iż tak właśnie było 
z Sejmem PRL – fasadą przegłosowującą ustawy jednomyślnie .

Konstytucji z pewnością należy się poszanowanie . Podobnie jak 
dla instytucji, która ma stać na jej straży . O jej autorytet muszą dbać 
jednak przede wszystkim sędziowie i politycy mający wpływ nie 
tylko na funkcjonowanie państwa, ale i opinię publiczną .



EWA CISOWSKA-SAKRAJDA

Rola sądów administracyjnych w tworzeniu 
źródeł prawa pod rządami Konstytucji z 1997 r. 

wprowadzenie

Problematyka źródeł prawa oraz sposobów tworzenia i modyfikacji 
prawa – należąca do węzłowych zagadnień teorii prawa oraz teorii 
poszczególnych dyscyplin prawa, szczególnie zaś prawa administra-
cyjnego  – od dziesięcioleci wywołuje wiele sporów doktrynalnych 
zarówno o rozumienie samego pojęcia źródła prawa, jak i ideologii 
kształtowania i stosowania prawa . Spory te, zwłaszcza odnoszące się 
do źródeł prawa administracyjnego i kompetencji prawotwórczych 
sądów administracyjnych, odżyły na nowo po uchwaleniu obowią-
zującej Konstytucji1, a nasiliły się w związku z reformą sądownictwa 
administracyjnego i ukształtowaniem na nowo kompetencji uchwało-
dawczej Naczelnego Sądu Administracyjnego2, członkostwem Polski 

1 Jest to ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r . Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz . U . z 1997 r . Nr 78, poz . 483, zwana Konstytucją lub ustawą 
zasadniczą .
2 Co nastąpiło z dniem 1 stycznia 2004 r . na mocy trzech ustaw: Ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r . Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi, Dz . U . z 2002 r . Nr 153, poz . 1270; Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r . 
Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz . U . z 2002 r . Nr 153, poz . 1269; 
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r . – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o ustroju sądów administracyjnych i Ustawę – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, Dz . U . z 2002 r ., poz . 1271 . Ustawy te zrefor-
mowały dotychczas funkcjonujące w Polsce sądownictwo administracyjne 
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w Unii Europejskiej i niezwykle kreatywną, wiążącą działalnością 
orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej3 . Skłania 
to do rozważenia zagadnienia „prawotwórczej” roli sądów admini-
stracyjnych w sferze prawa administracyjnego oraz ewolucji tej roli 
na przestrzeni 25 lat obowiązywania Konstytucji, w tym wpływu na 
ową rolę reformy sądownictwa administracyjnego, konstytucyjnego 
wzmocnienia władzy sądowniczej tych sądów oraz zdeterminowa-
nie jej atrybutów wolą suwerena odzwierciedloną w postanowieniach 
ustawy zasadniczej, wreszcie zaś – wpływu uzyskania przez polskie 
sądy administracyjne statusu sądów europejskich (sądów unijnych) . 
Niezwykle interesujące jest też zagadnienie sposobów tworzenia 
prawa przez sądy administracyjne („aktów prawotwórczych”) oraz 
jego granic i zasięgu „oddziaływania” . Podjęciu tego zagadnienia 
nie stoi na przeszkodzie fakt, iż zjawisko „prawotwórstwa sędziow-
skiego” (judical law making, law making), określane też jako „zastęp-
cza twórczość sędziowska” czy „prawo sędziowskie”4, w tym sędziów 
sądów administracyjnych, jest jednym z najczęściej podejmowa-
nych zagadnień w ostatnich latach w doktrynie prawa administra-
cyjnego . Pomimo że doczekało się ono już licznych publikacji5 oraz 

w postaci Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i kilku jego 
ośrodkach zamiejscowych . 
3 Nastąpiło to z dniem 1 maja 2004 r . na mocy traktatu podpisanego 
w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r . między Królestwem Belgii, Króle-
stwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem 
Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księ-
stwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Repu-
bliką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym 
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkow-
skimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką 
Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, 
Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką 
Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, 
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki 
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii 
i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej . Dz . U . z 2004 r . Nr 90, poz . 864 .
4 Tak Z . Kmieciak, Prawotwórstwo sędziowskie w sferze jurysdykcji sądów 
administracyjnych, PiP 2006/12/22-36, LEX z 2022 r . [dostęp: 3 .08 .2022] .
5 Zob . przykładowo Z . Kmieciak, Prawotwórstwo sędziowskie…, wersja 
z LEX; Z . Kmieciak, Precedens sądowy – istota i znaczenie, ZNSA 2011, z . 5, s . 9 
i nast ., LEX z dnia 3 sierpnia 2022 r .; D . Dąbek, Prawo sędziowskie w polskim 
prawie administracyjnym, Warszawa 2010, s . 47 i nast . oraz powołana tam 
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wypowiedzi judykatury6 dyskusje wokół niego nie tracą na aktual-
ności i intensywności, a wręcz okresowo nabierają na sile . Zacho-
dzące nieustannie w otoczeniu administracji publicznej i sądów 
administracyjnych przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne 
nieodzownie wpływają na relacje między procesami tworzenia 
i stosowania prawa . Pojawiające się coraz częściej nietypowe sprawy 
w działalności administracji publicznej, a w konsekwencji na wokan-
dzie sądowej, wymagają podejścia „nowatorskiego”, lecz w grani-
cach obowiązującego prawa . Z tego względu „prawotwórcza” rola 
sądów administracyjnych  – uwzględniając dodatkowo specyfikę 
prawa administracyjnego i regulowanych nim stosunków społecz-
nych  – jawi się jako zjawisko dynamiczne, zmieniające się wraz 

niezwykle obszerna literatura krajowa i zagraniczna; J . Małecki, Prawo-
twórcza rola orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w spra-
wach podatkowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, 
Rok LV, z . 4, s . 33 i nast .; A . Jackiewicz, Uwagi na temat „niedomknięcia” 
źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r ., s . 67, 

 [dostęp: 11 .08 .2022]; J . Zimmermann, Prawo administracyjne, 
Zakamycze 2005, s . 94; T . Grzybowski, Zagadnienie prawotwórstwa sędziow-
skiego a instytucja uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, ZNSA 2009, 
z . 6, s . 44 i nast ., wersja LEX z dnia 3 lipca 2022 r .; A . Gomułowicz, Sędzia 
a „poprawienie” prawa – zasadnicze dylematy, ZNSA 2012, z . 1, s . 9 i nast ., 
LEX [dostęp: 3 .08 .2022]; A . Gomułowicz, Zasada aequitas a orzecznictwo 
podatkowe sądownictwa administracyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2016, Rok LXXVIII, z . 1, s . 81 i nast .; A . Górska, Sposoby 
usuwania wadliwości procesu tworzenia prawa przez sady administracyjne, 
PS 2021 r ., z . 2, s . 89 i nast ., LEX z dnia 3 sierpnia 2022 r .
6 Przykładowo: uchwała SN z dnia 20 czerwca 2000 r ., I KZP 14/00, OSNKW 
2000, nr 7–8, poz . 59; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2006 r ., I SA/
Po 809/05, POP 2007, z . 1, poz . 5; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 
2009 r ., I SA/Po 463/09, LEX nr 529418; wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2015 r ., 
SNO 13/15, LEX nr 1745803; uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
7 marca 1995 r ., W 9/94, OTK 1995, nr 1, poz . 20; wyrok NSA z dnia 13 maja 
2020 r ., II FSK 2950/19, LEX nr 3007735; wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 czerwca 
2022 r ., II SA/Łd 171/22, LEX nr 3365551; wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r ., 
II GSK 3449/15 . Rzadko jednak sądy wprost w swoich orzeczeniach przyznają, 
iż dokonują „kreatywnej wykładni” prowadzącej do wyprowadzenia norm 
niewynikających wprost z interpretowanego przepisu . Znacznie częściej – na 
podstawie podnoszonych przez sąd argumentów – można ustalić, iż wydają 
one sądowe „akty prawotwórcze” . 
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z otoczeniem prawnym . A uchwycenie tych przemian jest niezwykle 
fascynujące i z tego też powodu godne uwagi . Zjawiska „prawotwór-
stwa sędziowskiego” – z uwagi na jego nad wyraz wysoką kontrower-
syjność, generującą różnorakie stanowiska doktryny prawa7 co do 
jego poszczególnych elementów oraz wieloaspektowość – nie sposób 
jednocześnie rozważyć w tak krótkiej formule, jaką jest opracowa-
nie artykułowe, w jego całokształcie i różnorodności doktrynalnych 
poglądów, tym bardziej co do jego wszystkich aspektów . Nie jest 
ono też łatwo kwalifikowalne wedle przyjmowanych w nauce prawa 
umownych konwencji . Stąd pewne kwestie z rozmysłem zostały jedy-
nie zasygnalizowane, inne zaś pominięte – bez szczegółowej refleksji 
i wnikania w argumenty prezentowane przez poszczególnych przed-
stawicieli doktryny prawa, a zwłaszcza prawa administracyjnego .

dylematy wokół źródeł prawa i „prawotwórczej” roli sądów 
administracyjnych

Niewątpliwie obowiązująca Konstytucja po raz pierwszy w histo-
rii polskiego konstytucjonalizmu usystematyzowała i uporządko-
wała fundamentalną dla rodzimego porządku prawnego regulację 
źródeł prawa, określając rodzaje aktów normatywnych powszech-
nie obowiązujących i ich wzajemne relacje oraz organy władzy 
publicznej wyposażone w kompetencje prawotwórcze8 . Zagadnie-
nie systemu źródeł prawa, a ściślej zamkniętego systemu źródeł 
prawa9  – rozumianego jako „system ukształtowany stosownie do 
zasad konstytucyjnych i wykluczający jego uzupełnienia formami 
konstytucyjnie nieprzewidzianymi i nieznajdującymi legityma-
cji na gruncie konstytucyjnie formułowanych założeń prawodaw-
stwa”10  – stało się „stosunkowo uporządkowaną częścią ustroju 

7 Przeglądu tych stanowisk dokonuje D . Dąbek, dz . cyt ., s . 120 i nast .
8 Zob . zwłaszcza art . 87, art . 94, art . 9 i art . 93 oraz art . 95 ust . 1 i art . 146 
ust . 4 pkt 2 i pkt 5 Konstytucji .
9 Tak B . Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej..., s . 426 .
10 Tamże, s . 426 .
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państwa”11 . Niemniej jednak ten zabieg legislacyjny  – jakkolwiek 
służący jasnemu określeniu systemu źródeł prawa, zahamowa-
niu „inflacji prawa” i w efekcie wyeliminowaniu tzw . szarej strefy 
prawotwórstwa  – wzbudza pewne kontrowersje . Nie wyelimino-
wał on bowiem wątpliwości co do źródeł prawa12, zwłaszcza zaś 
kluczowych dla prowadzonej analizy źródeł prawa administracyj-
nego, a w konsekwencji i sporów co do „prawotwórczej” funkcji 
sądów administracyjnych . Konstytucjonaliści na tle obowiązują-
cej Konstytucji podnoszą  – i to słusznie choć niejednolicie13  – że 
„mogą […] istnieć inne, pozakonstytucyjne elementy systemu 
źródeł prawa, dopuszczone w drodze ustawodawstwa zwykłego 
[…], lecz w żadnym razie nie mogą one podważać znaczenia zasad 
konstytucyjnych dotyczących źródeł prawa”; „przyjęcie koncepcji 
prawa stanowionego nie oznacza wykluczenia faktów prawotwór-
czych”, które „wpisują się w nurt prawodawstwa rozumianego jako 
prawo niepisane”14 . Prawnicy „administratywiści”15 z kolei przy- 
jęty w ustawie zasadniczej katalog źródeł prawa jakkolwiek general-
nie oceniają jako bardzo pożyteczny dla całego rodzimego systemu 
prawa funkcjonującego w państwie, gdyż – jak podkreślają – prawo 
powinno jak najdokładniej normować sposób i warunki samego 
stanowienia prawa oraz gwarantować standard legalności działa-
nia organów państwa, w tym zwłaszcza administracji publicznej, 
kontrolę ich działania oraz kryterium kontroli sądowej i kryte-
rium nadzoru nad administracją zdecentralizowaną . Niemniej 
jednak jednocześnie zauważają, że konstytucyjne zdefiniowa-
nie i zamknięcie źródeł prawa okazuje się kłopotliwe w obszarze 

11 Tak A . Jackiewicz, dz . cyt ., s . 61 .
12 Na temat wątpliwości co do konstytucyjnych źródeł prawa 
zob . np . B . Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2009, s . 431 i nast .
13 Odmienne stanowisko co do zamkniętego systemu źródeł prawa prezen-
tują P . Winczorek i L . Garlicki . Zob . P . Winczorek, Komentarz do Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r ., Warszawa 2008, s . 199 oraz 
L . Garlicki, Konstytucyjny system źródeł prawa (na tle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego), [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, red . M . Granat, Nałęczów 2000, s . 40 .
14 Zob . B . Banaszak, dz . cyt ., s . 425 i 428 .
15 Tak np . J . Zimmermann, Prawo administracyjne…, s . 55 .
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działania administracji publicznej i sądownictwa administracyj-
nego . Jak bowiem podnoszą: 

Konstytucja, traktując restrykcyjnie katalog źródeł stanowienia 
prawa, nie zawęża go […] expressis verbis tylko do źródeł stano-
wienia prawa, ale […] nie wyróżnia w żaden sposób przepisów 
administracyjnych, będących normatywnymi aktami stosowania 
prawa, które są typowe i konieczne do bieżącego wykonywania za-
dań administracyjnych. Przepisy takie […] po prostu istnieją, gdyż 
bez nich nie mogą prawidłowo funkcjonować poszczególne komór-
ki administracji publicznej. One właśnie mogą dla samej admini-
stracji oznaczać „źródło prawa”, gdyż od nich zależy prawidłowe 
korzystanie z kompetencji administracyjnych16. 

Co godne zauważenia, administratywiści eksponują – i to konse-
kwentnie od początków ukształtowania się rodzimego prawa admi-
nistracyjnego – dużą jego specyfikę w porównaniu do gałęzi prawa 
uznawanych za kanony prawa: prawa cywilnego i prawa karnego, 
a będącą konsekwencją czynników, takich jak: rozległość przedmio-
towa prawa administracyjnego, jego rozproszenie i kazuistyka, duża 
płynność (zmienność) i zróżnicowanie objętych nim norm17 . 
W konsekwencji wykazują, że prawo administracyjne – poza regu-
łami stanowionymi w trybie konstytucyjnym – w pewnym zakresie 
jest także tworzone przez samą administrację publiczną, a nawet 
w orzecznictwie sądowym . Podkreślając osobliwość struktury 
prawnej, jaką jest prawo administracyjne, Franciszek Longchamps 
de Bérier18 stwierdza wręcz, że tworzenie niektórych składników tej 
struktury jest „w ręku samej administracji (w sensie organizacyj-
nym) i do pewnego stopnia wchodzi w zakres administracji (w sensie 
przedmiotowym)” . Również Jan Zimmermann – odwołując się do 
swoistych cech prawa administracyjnego – podnosi, że 

w ramach tego prawa zachowania podmiotów, zwłaszcza organów 
administracji publicznej, są zdeterminowane w bardzo różnoraki 

16 Tamże i powołana tam literatura .
17 Zob . szerzej np . R . Hauser, [w:] Zarys prawa administracyjnego, 
red . Z . Leoński, Warszawa–Poznań 1985, s . 139; Z . Kmieciak, Prawotwórstwo 
sędziowskie…, wersja z LEX .
18 F . Longchamps de Bérier, Współczesne problemy podstawowych pojęć 
prawa administracyjnego, [w:] tenże, Pisma wybrane z lat 1934–1970, wybór 
i wstęp Z . Kmieciak, Warszawa 2019, s . 292 .
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sposób i zależne od wielu bardzo różnych czynników, co wymaga 
badania zakresu znacznie szerszego niż sformalizowany i uniwer-
salny system źródeł prawa. (…) administracja publiczna sama dla 
siebie może formułować dyrektywy działania, (…) musi mieć moż-
ność bieżącego reagowania na zjawiska życia społecznego i regulo-
wania ad hoc różnych pojawiających się zdarzeń19. 

Niekiedy też wyrażany jest następujący pogląd: 

konstytucyjna formuła systemu źródeł prawa nie zmienia rzeczy-
wistości i nie eliminuje tzw. żywego prawa, nie dyskwalifikuje za-
tem równoczesnego funkcjonowania innych (niemieszczących się 
w tej formule źródeł prawa) aktów zawierających normy general-
ne i abstrakcyjne, stanowionych – zgodnie z ustawą zasadniczą – 
przez administrację20. 

W gruncie rzeczy to życie tworzy prawo, które legislator ujmo-
wać powinien następnie w ramy aktu prawotwórczego . W obszarze 
działania administracji publicznej rzeczywisty obraz obowiązują-
cego prawa będą zatem kształtować – oprócz norm prawnych 
zawartych we wskazanych w Konstytucji aktach prawotwórczych – 
doniosłe w praktyce inne normy, które wyprowadzane są z „pomoc-
niczych”, „niezorganizowanych”, „niezinstytucjonalizowanych”, 
„pozakonstytucyjnych” czy „swoistych źródeł prawa”21 . Te ostat-
nie – wobec przyjętego konstytucyjnego systemu źródeł prawa – 
przestały być „źródłami prawa” w ścisłym znaczeniu i stały się albo 
tylko formami działania administracji, albo „nieformalnym” czy 
„niezorganizowanym” źródłem prawa – wszystkie one jednak nadal 
stanowią źródło prawa administracyjnego i podstawę działania 
administracji publicznej . Zasygnalizowane wątpliwości skłoniły 
doktrynę prawa do sformułowania poglądu, według którego 
„zamknięcie źródeł praw dotyczy tylko źródeł o charakterze 
powszechnie obowiązującym” – na płaszczyźnie prawa pisanego 
(prawa stanowionego)22 . „Zamknięcie” systemu źródeł prawa nie 
ma charakteru całościowego, ma dwojaki sens: w zakresie form  

19 J . Zimmermann, Prawo administracyjne…, s . 51 .
20 Z . Duniewska i in ., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady 
w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000, s . 140 .
21 Tamże, s . 140 .
22 Zob . B . Banaszak, dz . cyt ., s . 426; A . Jackiewicz, dz . cyt ., s . 68 .
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aktów, w których można je stanowić, oraz w zakresie katalogu 
podmiotów uprawnionych do ich wydawania23 . A zatem „konstytu-
cyjny katalog źródeł prawa polskiego (odnoszony do państwa 
i usankcjonowany jego wolą) obejmuje tylko określone akty prawo-
twórcze”24 . To dało asumpt do przyjęcia koncepcji o „niedomknię-
tym” (otwartym) systemie źródeł prawa, określanej też zwrotami, 
takimi jak: „w gruncie rzeczy otwarty”, „swoiście otwarty”, „względ-
nie zamknięty”, „źródła prawa o charakterze pomocniczym”, 
„nieformalne źródła prawa” czy „swoiste źródła prawa”25 . W obsza-
rze prawa administracyjnego spowodowało to w istocie powrót do 
międzywojennych przekonań doktrynalnych o swoistym otwartym 
systemie prawa administracyjnego, które zostały zarzucone w powo-
jennej doktrynie na rzecz dominujących poglądów podważających 
mniej lub bardziej kategorycznie istnienie systemu otwartego26 . 
Nawiązując do tych przekonań, współczesna doktryna prawa admi-
nistracyjnego odrzuca w sferze władczego działania administracji 
publicznej tradycyjną koncepcję prawa, ujmującą prawo jako „układ 
normatywny, stanowiony przez państwo w pewien zorganizowany 
sposób”27 . Przyjmuje ona w konsekwencji koncepcję otwartego 
systemu źródeł prawa, która zakłada, że 

zmiany systemu prawa mogą następować także na podstawie nie-
określonych w nim sposobów. Otwarcie to, które może być rów-
nież obserwowane „od góry”, poprzez zauważane przez niektórych 
teoretyków czynniki ponadprawne (różnorakie koncepcje prawa 
natury itp.), jest dla prawa administracyjnego istotne „od dołu”. 
To właśnie „od dołu” system prawa administracyjnego jest uzupeł-
niany przez wspomniane „przepisy administracyjne”, przez normy 
wewnętrzne, także przez tak zwane źródła niezorganizowane, do 
których zalicza się zwyczaj, różnego rodzaju normy pozapraw-
ne, prawo sędziowskie, orzecznictwo sądowe lub nawet poglądy 
doktryny. […] Chodzi tu nie o formalny, ale o rzeczywisty (prak-
tyczny) wpływ różnych czynników prawnych na funkcjonowanie 
administracji publicznej. Dopóki te czynniki nie są sprzeczne 

23 Tak wyrok TK z dnia 1 grudnia 1998 r ., K 21/98, OTK 1998 r ., nr 7, poz . 116, 
s . 647 oraz B . Banaszak, dz . cyt ., s . 430 .
24 Z . Duniewska, i in ., dz . cyt . s . 140 .
25 Tamże, s . 138 .
26 Na ten temat szerzej zob . Z . Duniewska i in ., dz . cyt ., s . 137 i nast .
27 Tak F . Longchamps de Bérier, dz . cyt ., s . 289 .
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z obowiązującym prawem (w ścisłym znaczeniu), są dodawane 
do niego i mogą stanowić znaczącą pomoc dla administracji pu-
blicznej. Każde działanie administracyjne można prawidłowo zro-
zumieć, podjąć lub ocenić dopiero wtedy, gdy ogarnie się myślą 
wszystkie jego uwarunkowania prawne, dodawane do jego sforma-
lizowanej, zazwyczaj ustawowej podstawy28. 

Ziścił się więc formułowany przed wielu już laty przez F . Long-
champsa de Bériera29 postulat, by prawa „nie ograniczać wyłącznie 
tylko do treści struktury normatywnej, i to tylko «urzędowo» stano-
wionej; by objąć też mechanizm utrzymywania się tej struktury, jej 
działanie na środowisko społeczne, jej uzupełnianie się, nie tylko 
urzędowymi drogami; „praktyka” pokazuje bowiem, że „są całe 
połaci prawa administracyjnego «otwarte», i to także od dołu . 
Nawiązując do tego poglądu nie można nie dostrzec, że przystąpienie 
państwa polskiego do struktur unijnych, już pod rządami obowią-
zującej Konstytucji, wpłynęło na sposób postrzegania i rozumienia 
źródeł prawa, zwłaszcza administracyjnego, a to nie tylko za sprawą 
związania pierwotnym i wtórnym prawem unijnym, lecz także za 
sprawą całego unijnego dorobku prawnego, w tym tzw . soft law 
a szczególnie „prawotwórczego” orzecznictwa TSUE i jego wiążą-
cego charakteru dla decyzji, w tym sądowych rodzimych organów .

Jednocześnie zauważyć trzeba, że konstytucyjny sposób wyko-
rzystywania kompetencji prawodawczych przez organy państwa 
nie jest wyrazem arbitralności ich działania, ale wynikiem reali-
zacji przyznanych im kompetencji30 . Z konstytucyjnej zasady lega-
lizmu31 – uznawanej przez judykaturę za gwarancję ochrony 
obywateli przed nieuprawnioną władczą ingerencją państwa w sferę 
ich praw i obowiązków32 – wynika bowiem związanie wszyst-
kich, bez wyjątku, organów państwa – zarówno stanowiących, 

28 Tak J . Zimmermann, Prawo administracyjne…, s . 56 i podana tam 
literatura .
29 F . Longchamps de Bérier, dz . cyt., s . 289 i 292 .
30 B . Banaszak, dz ., cyt ., s . 426 i nast .
31 Zasadę tą wyraża art . 7 Konstytucji; art . 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . – 
Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn . Dz . U . z 2021 r ., poz . 735, 
zwanej k .p .a . (Kodeks postępowania administracyjnego); oraz art . 120 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa, tekst jedn . Dz . U . z 2021 r ., 
poz . 1540, zwanej o .p .; zob . też art . 94 Konstytucji .
32 Tak wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2018 r ., I GSK 2276/18, LEX nr 2558172 .
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jak i stosujących prawo – obowiązującym na terytorium państwa 
prawem . Na gruncie tej zasady doktryna prawa i Trybunał Konsty-
tucyjny powszechnie przyjmują, że

kompetencja (realizującą ją działalność) każdego organu władzy pu-
blicznej powinna opierać się na wyraźnie sformułowanym przepi-
sie prawnym. […] w państwie praworządnym wszelka działalność 
władcza wymaga podstaw prawnych, tzn. legitymacji w prawnie 
nadanym upoważnieniu do działania. Konsekwencją tak rozumianej 
zasady legalizmu jest też prawna reglamentacja działalności 
prawodawczej, oznaczająca, że akty prawotwórcze powinny mieć 
legitymację w Konstytucji albo też w aktach prawnych podjętych 
na jej podstawie, właściwych do przydzielenia w jakimś zakresie 
kompetencji. […] Nie ma tu więc pola dla decyzji samowolnych ani 
też nadmiernego marginesu swobody w działalności organu władzy 
publicznej. Każde przekroczenie granic określonych przez Konsty-
tucję pozbawia taki organ legitymacji działania33. 

Zadaniem Konstytucji jest – jak udowadnia Bogusław Banaszak34 – 

kompleksowe ułożenie stosunków między nimi [tj. organami 
państwa – podkreślenie ECS], a nie ograniczenie się jedynie 
do ustalenia stosunku nadrzędności i podporządkowania. […] 
Nie można dopuścić do konkurencji różnych organów w wyko-
nywaniu danej kompetencji bądź też do zjawiska odwrotnego – 
bezczynności państwa w jakiejś społecznie ważnej sferze. […] 
poszczególne kompetencje powinny być od siebie odgraniczone, 
tak aby nie nakładały się na siebie, gdyż jest to zarzewiem chaosu 
i grozi paraliżem działań państwa.

Organy każdej z władz (ustawodawczej, wykonawczej i sądowni-
czej) powinny zatem działać w swoim zakresie, a zarazem respekto-
wać zakres działania pozostałych władz i nie wkraczać – bez podstawy 
prawnej – w zakres działania innej władzy35 . Z zasady legalizmu 
wywodzi się, że 

w demokratycznym państwie prawnym nie do pomyślenia 
jest uzurpowanie sobie kompetencji przez jakikolwiek organ 

33 Tak B . Banaszak, dz . cyt ., s . 57 oraz wyrok SA w Warszawie z dnia 
11 kwietnia 2018 r ., I ACa 66/18, LEX nr 2692213 .
34 B . Banaszak, tamże, s . 57 i nast .
35 Tak postanowienie SN z dnia 21 maja 2019 r ., III CZP 25/19, OSNC 2019, 
z . 10, poz . 99 .
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władzy publicznej. Kompetencji organu nie można domniemywać 
i to nawet, gdyby konkretne działanie było wskazane ze względu 
na ochronę wartości konstytucyjnych36.

Owe kompetencje muszą jasno i jednoznacznie wynikać z prze-
pisów prawa37 . Wobec tego działania organów winny być oparte na 
wyraźnie określonej normie kompetencyjnej . W odniesieniu do dzia-
łań administracji publicznej wyrażono pogląd: nie stosuje się do nich 
zasady „co nie jest zakazane, jest dozwolone”, lecz regułę, zgodnie 
z którą „dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje” (co 
znajduje wyraźną podstawę prawną, na co wprost pozwalają przepisy 
prawa)38 . Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest – jednolicie 
przyjmowany w judykaturze – zakaz domniemywania kompetencji, 
a także władczej formy działania administracji publicznej, konstru-
owania kompetencji publicznoprawnej organu w procesie wykładni 
prawa i drodze analogii (jeśli przepisy ustawowe w tym względzie 
milczą) . Natomiast normy kompetencyjne powinny być – po pierw-
sze – interpretowane w sposób ścisły, literalny39, a wszelkie wątpli-
wości co do istnienia określonej kompetencji powinny prowadzić 
do stwierdzenia jej braku40, oraz – po drugie – realizowane tak, by 
nie naruszać innych przepisów prawa, w tym przepisów Konstytucji, 

36 Zob . uchwała TK z dnia 10 maja 1994 r ., W 7/94, OTK 1994, nr 1, 
poz . 23, s . 204 .
37 Zob . wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 października 2017 r ., 
III SA/Kr 397/17, LEX nr 2381414 .
38 Tak wyrok SA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r ., I ACa 66/18, 
LEX nr 2692213; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2020 r ., 
II SA/Ol 962/19, LEX nr 2782034; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 paździer-
nika 2018 r ., II SA/GL 587/18, LEX nr 2582921 .
39 Tak wyrok SN z dnia 6 listopada 2003 r ., II CK 184/02, LEX nr 1129611; 
postanowienie NSA z dnia 16 grudnia 2004 r ., FSK 417/04; postanowienie 
NSA z dnia 23 sierpnia 2011 r ., II FSK 476/11, LEX nr 896347; wyrok WSA 
w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2019 r ., II SA/Bd 829/19, LEX nr 2744327; 
wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 października 2019 r ., II SA/Bk 336/19, 
LEX nr 2731420; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2029 r ., II SAB/
Bk 52/19, LEX nr 2689577; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
14 listopada 2018 r ., II SA/Go 713/18, LEX nr 2582085; wyrok WSA w Gliwi-
cach z dnia 13 kwietnia 2017 r ., II SA/Gl 124/17, LEX nr 2278648; wyrok WSA 
w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2017 r ., II SA/Bd 1156/16, LEX nr 2258495 .
40 Tak wyrok WSA w Olsztynie z dnia 9 maja 2019 r ., II SA/Ol 253/19, 
LEX nr 2665598 .
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ustaw zwykłych czy ratyfikowanych umów międzynarodowych, 
będących źródłami powszechnie obowiązującego prawa41, a także 
przepisów prawa unijnego42 . Za niedopuszczalne – z uwagi na zasadę 
legalizmu działania organów państwa – judykatura uznaje wywo-
dzenie kompetencji organów nie z obowiązującego w krajowym 
porządku prawnym, lecz „rzekomej praktyki państw obcych, jak 
dotąd niepotwierdzonej orzecznictwem ETPCz”43 . Judykatura – co 
istotne z punktu widzenia zagadnienia zakreślonego w tytule opra-
cowania – szczególnie eksponuje zakaz domniemania kompetencji 
prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawo-
dawcze oraz zakaz wyprowadzania tych kompetencji w drodze 
analogii44 . Uregulowanie na poziomie ustawy zasadniczej „prawo-
twórczych kompetencji” organów państwa, a na poziomie ustawy 
zwykłej – kompetencji uchwałodawczych Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego „reaktywowało” nurtujący prawników od dziesiątków lat 
problem „prawotwórstwa sędziowskiego”45, który oscyluje wokół dwu 
ścierających się ideologii: ideologii związanej decyzji sądowej wyraź-
nie stawiającej cezurę między tworzeniem a stosowaniem prawa oraz 
ideologii swobodnej decyzji sądowej dążącej do wykazania, że nie ma 
ostrej granicy między tymi dwoma typami czynności46 . Ów problem 
polaryzuje się zatem wokół tzw . normatywnego (pozytywistycznego) 
ujmowania źródeł prawa i koncepcji funkcjonalnej źródeł prawa47 . Jego 
istota sprowadza się do tego, czy – jak twierdzą zwolennicy ideologii 
swobodnej decyzji: „prawo w rozumieniu norm w dostatecznym stop-
niu ogólnych i abstrakcyjnych — nie wyznacza decyzji, które lege artis 

41 Tak wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2018 r ., 
II SA/Go 713/18, LEX nr 2582085 oraz wyrok WSA w Olsztynie z dnia 9 maja 
2019 r ., II SA/Ol 253/19, LEX nr 2665598 .
42 Tak wyrok WSA w Białymstoku z dnia 31 lipca 2007 r . I SA/Bk 144/07, 
LEX nr 969703 .
43 Zob . postanowienie SA w Krakowie z dnia 5 lipca 2017 r ., II AKz 224/17, 
LEX nr 2519024 .
44 Tak wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 kwietnia 2017 r ., II SA/Gl 124/17, 
LEX nr 2278648 .
45 Przegląd poglądów rodzimej doktryny i orzecznictwa na temat „prawotwór-
stwa sędziowskiego” przedstawia D . Dąbek . Zob . tenże, dz . cyt ., s . 120 i nast .
46 Zob . J . Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, wyd . II zm ., Warszawa 
1988, s . 371 .
47 Tak J . Małecki, Prawotwórcza rola orzecznictwa…, s . 33 i nast .
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mają być »stosowaniem« tych norm”, „normy bowiem ogólne stano-
wią zaledwie jakieś «plany», »schematy«, «projekty» decyzji, wyzna-
czają »granice«, w ramach których ona powinna się mieścić i dlatego 
decyzja jest ich koniecznym uzupełnieniem” . A sędzia powinien 
być jak pretor rzymski – nie tylko wprowadzać w życie prawo 
stanowione przez jego realizację i stosowanie, ale nadto je twórczo 
uzupełnić . Czy – jak twierdzą zwolennicy ideologii związanej decyzji 
sądowej: „sędzia może w sposób «logiczny» wydedukować decy-
zję z odpowiedniej normy prawa”48, sędzia „nie jest i nie może być 
prawodawcą (tworzącym fakty prawotwórcze)” . Odgrywa on „rolę 
całkowicie bierną”, „ma on znać jedynie dokładnie ustawę i stosować 
jej przepisy”, „każdy wyrok ma być tylko ścisłym odbiciem ustawy”,  
„sędziowie narodu są jedynie ustami, które wymawiają jedynie słowa 
ustawy, istotami bez duszy, które nie mogą złagodzić ich siły, ani suro-
wości”, sędzia „ma być maszyną, aparatem subsumcyjnym, podciąga-
jącym wypadki życiowe pod odpowiednie istniejące przepisy”49 . 

Rodzące się na tle ideologii sądowego stosowania prawa dylematy 
w sferze jurysdykcji sądów administracyjnych znakomicie identyfi-
kuje Zbigniew Kmieciak50 . Autor ten – dostrzegając problemy w okre-
śleniu relacji między ustawą a funkcjonującymi w naszym systemie 
prawnym regułami „prawa sędziowskiego”, lecz nie kwestionując 
tego prawa – wskazuje na trudności w przekonującym uzasadnie-
niu na gruncie pozytywistycznej teorii koncepcji „prawotwórstwa 
sędziowskiego” . Sądy z natury rzeczy powołane są – jak słusznie 
argumentuje – do rozstrzygania sporów i ustalenia brzmienia prawa 
w konkretnym przypadku . Orzeczeń sądowych z formalnego punktu 
widzenia nie sposób uznać za akty tworzenia prawa, lecz co najwyżej 
za „w pewnym zakresie działające drogą faktu podobnie jak prawo”, 
których skutek jest jednakże inny niż prawa pisanego51 . 

48 Szerzej zob . J . Wróblewski, Sądowe stosowanie…, s . 361; tenże, Ideologia 
związanej decyzji stosowania prawa, [w:] W . Lang, tenże, S . Zawadzki, Teoria 
państwa i prawa, Warszawa 1986, s . 482 i nast .
49 Szerzej zob . J . Małecki, Prawotwórcza rola orzecznictwa…, s . 33 i nast; 
J . Wróblewski, Ideologia związanej decyzji…, s . 481 i nast .
50 Zob . Z . Kmieciak, Prawotwórstwo sędziowskie…, s . 22 i nast .
51 Argumenty przemawiające za przyznaniem sądom kompetencji obszernie 
analizuje D . Dąbek, dz . cyt ., s . 94 i nast .
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Pozycja ustrojowa sądów administracyjnych a kompetencje prawotwórcze 

Sądy administracyjne: Naczelny Sąd Administracyjny i inne 
(tj . wojewódzkie) sądy administracyjne – analogicznie jak sądy 
powszechne – nie tworzą prawa, a ich decyzje sądowe nie są źródłem 
prawa administracyjnego . Nie zostały one bowiem wyposażone – tak 
jak parlament, w pewnych sytuacjach także organy administracji 
publicznej – w kompetencje prawodawcze, a ich orzeczenia sądowe 
będące wyrazem sędziowskiego stosowania prawa nie zostały wymie-
nione w konstytucyjnym katalogu źródeł prawa . Owej kompetencji 
– wbrew wspomnianej zasadzie legalizmu i wyraźnej konstytucyj-
nej roli sądów administracyjnych – nie można przypisywać tym 
sądom w drodze domniemania . Oczywiste jest, że nie uczestni-
czą one bezpośrednio w tworzeniu (stanowieniu) prawa, rozumia-
nego jako „złożony, zorganizowany proces, dokonywany w ramach 
określonych instytucji i według określonej prawem procedury”52 . 
Sądy te – sprawując wymiar sprawiedliwości jako wyodrębniona 
na poziomie Konstytucji szczególna część władzy sądowniczej – 
są „organami o charakterze sądowym powołanymi do rozstrzygania 
sporów między jednostkami a władzami administracyjnymi o to, czy 
wydane przez te władze akty administracyjne są prawne”53 . Z woli 
ustawodawcy konstytucyjnego, powtórzonej następnie w ustawie 
zwykłej, sprawowany przez nie wymiar sprawiedliwości sprowadza 
się do kontroli zgodności z prawem (krajowym, unijnym i między-
narodowym) działalności administracji publicznej, w tym również 
do orzekania o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu 
terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów admini-
stracji rządowej54 . W doktrynalnym ujęciu pojęcie „wymiar sprawie-
dliwości” oznacza na ogół 

52 Tak T . Chauvin i in ., Wstęp do prawoznawstwa, wyd . 7, Warszawa 
2012, s . 183 .
53 Zob . art . 175 ust . 1 i art . 184 ust . 1 Konstytucji . Por . S . Kasznica, 
Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, wyd . 2, 
Poznań 1946, s . 164 .
54 Tak art . 184 Konstytucji, art . 1 i art . 3 ust . 1 Ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r . Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
tekst jedn . Dz . U . z 2022 r . poz . 329, zwanej p .p .s .a .; art . 1 Ustawy z dnia 
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działalność państwa polegającą na wiążącym rozstrzyganiu spo-
rów o prawo (w sensie podmiotowym), w których przynajmniej 
jedną ze stron jest jednostka (osoba fizyczna) lub jednostka orga-
nizacyjna niebędąca częścią struktur organizacyjnych państwa55.

Jest ono zatem rozumiane jako 

działalność polegająca na rozwiązywaniu sytuacji spornych po-
wstających na gruncie obowiązujących norm prawnych przez 
podmiot niezaangażowany w spór, który rozstrzyga te sytuacje, 
wykorzystując środki przymusu państwowego56.

Istotę sądów administracyjnych i ich czynności „sądzenia” 
stanowi wobec tego rozpoznanie sporu między administracją 
a adresatem działań tej administracji, którego przedmiotem jest 
zarzut niezgodności aktu (działania) administracji z prawem57 . 
Sprawowanie przez nie wymiaru sprawiedliwości polega na 

wydaniu rozstrzygnięcia (orzeczenia) stwierdzającego, jaka norma 
prawa administracyjnego (ustrojowego, materialnego lub proceso-
wego) znajduje zastosowanie w rozpatrywanej sprawie i ustaleniu, 
skonkretyzowaniu dyspozycji tej normy58.

Działalność sądów administracyjnych – dostosowana do specy-
fiki prawa administracyjnego i jego potrzeb – jest, jak stwierdza 
J . Zimmermann59, „»sądzeniem« (rozstrzyganiem, przesądzaniem)” . 
Sąd administracyjny, postrzegany jako specjalny sąd, „swoim dzia-
łaniem wyznacza merytorycznie prawidłowy kierunek działania 
administracji publicznej” . Jednocześnie w „kontrolnej” funkcji tych 
sądów „eliminuje się […] wszelkie możliwości działań merytorycz-
nych sądu w obrębie prawa administracyjnego” . Sądy administra-
cyjne, wydając swoje orzeczenia po przeprowadzeniu kontroli, nie 

25 lipca 2002 r . Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jedn . 
Dz . U . z 2021 r ., poz . 137, zwanej u .s .a .
55 Tak T . Chauvin, T . Stawecki, P . Winczorek, dz . cyt ., s . 207 .
56 Tak J . Naleziński, Organy władzy sądowniczej, rozd . IX, [w:] Prawo konsty-
tucyjne RP, red . P . Sarnecki, Warszawa 2002, s . 330 . 
57 Zob . J . Zimmermann, Prawo administracyjne…, s . 432 .
58 Tak T . Woś, Komentarz do art. 1, przepisy ogólne, [w:] T . Woś, H . Knysiak-
-Molczyk, M . Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nym. Komentarz, Warszawa 2005, s . 17 .
59 Zob . J . Zimmermann, Prawo administracyjne…, s . 433 .
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podejmują co do zasady rozstrzygnięcia merytorycznego w prawie 
administracyjnym, nie konkretyzują i nie ustalają dyspozycji normy 
prawa administracyjnego, a jedynie akceptują dokonaną już przez 
administrację publiczną konkretyzację albo eliminują ją z obrotu 
prawnego, co niekiedy bywa powodem do kwestionowania ich dzia-
łalności jako przedmiotowo rozumianego wymiaru sprawiedliwo-
ści60 . Tak ukształtowana pozycja ustrojowa sądów administracyjnych 
i realizowana przez nie konstytucyjna misja sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości nie oznacza, że sądy te całkowicie są pozbawione 
pewnego rodzaju funkcji prawotwórczej61 . Wręcz przeciwnie: na 
marginesie swojej zasadniczej działalności w pewnych warunkach 
pełnią one również funkcje ujednolicającą i stabilizującą prawo 
stanowione . Są swoistymi „kreatorami” prawa w sferze władczego 
działania administracji publicznej, lecz poza zinstytucjonalizowanym 
i zorganizowanym procesem – a więc w osobliwy oraz odpowiada-
jący naturze i istocie sądownictwa sposób, który jest diametralnie 
odmienny od tworzenia prawa przez parlament i organy admini-
stracji publicznej . Sądy administracyjne i ich „prawotwórstwo 
sędziowskie” odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu źródeł 
prawa administracyjnego, stanowiącego zarazem wzorzec sądo-
woadministracyjnej kontroli administracji publicznej, i to od 
powstania rodzimego sądownictwa administracyjnego na ziemiach 
polskich . Rozważając historycznie zagadnienie tworzenia prawa 
administracyjnego przez sądy administracyjne, zwrócić trzeba 
uwagę, że nowożytne prawo administracyjne jest 

tworem stosunkowo nowym: powstaje i kształtuje się dopiero 
w ciągu XIX wieku równolegle z powstaniem i kształtowaniem 
się państwa konstytucyjnego, prawnego. […] bardzo silny i do-
broczynny wpływ nań wywarło orzecznictwo sądów administra-
cyjnych, których powstanie i rozwój właśnie wypada na drugą 
połowę XIX stulecia62. 

60 Tamże, s . 437 .
61 Jednakże P . Winczorek uważa, że zamknięcie zbioru aktów prawa 
powszechnie obowiązującego oznacza, że z konstytucyjnego punktu widzenia 
nie jest dopuszczalne prawotwórstwo organów władzy sądowniczej (prawo 
sędziowskie) . Zob . P . Winczorek, dz . cyt ., s . 199 .
62 Tak S . Kasznica, dz . cyt ., s . 21 .
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Zasady i reguły postępowania administracji publicznej w sferze 
imperium państwowego w wielu państwach kontynentu euro-
pejskiego – wobec braku reguł pisanego prawa kształtującej się 
dopiero nowej jego gałęzi: prawa administracyjnego – tworzyły 
pierwotnie właśnie sądy administracyjne w swoich orzeczeniach63 . 
Co znamienne we wszystkich niemalże państwach europej-
skich najpierw powołano do życia sądownictwo administracyjne, 
w niepodległej Polsce – Najwyższy Trybunał Administracyjny64, 
a następnie w większości nich przyjęto regulację prawną normu-
jącą postępowanie administracji publicznej w relacjach między 
państwem a obywatelem . Sądownictwo administracyjne odegrało 
zatem kluczową rolę w procesie kształtowania nowożytnego prawa 
administracyjnego, rozumianego jako prawo oparte na orzecznic-
twie65 . Doktryna prawa administracyjnego ilustruje ową rolę na 
przykładzie francuskiego, niemieckiego i austriackiego sądownic-
twa administracyjnego . Janusz Borkowski i Eugeniusz Bojanowski66 
podkreślają, że to orzecznictwo francuskich sądów administracyj-
nych, a ściślej francuskiej Rady Stanu, „stanowi w istocie główne 
źródło prawa administracyjnego” . Nadało mu ono „jednolity 
charakter w zakresie jego istoty i metod administracji” . Emanuel 
Iserzon67 z kolei zauważa, że 

Francuska Rada Stanu ukształtowała tzw. ogólne zasady prawa 
administracyjnego, na których wspiera się francuskie prawo ad-
ministracyjne. Rada Stanu wykazała w swojej twórczości praw-
nej znakomitą pomysłowość, elastyczność wzniesienia się ponad 
martwą literą prawa i przystosowania się do potrzeb życiowych. 
Doktryna francuska prawa administracyjnego rozwijała się na 

63 Zob . J . S . Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogól-
nej, Reprint, Zakamycze 2003, s . 281 .
64 Tak np . S . Kasznica, dz . cyt ., s . 164 i nast .
65 D . Tykwińska-Rutkowska, Uwag kilka o sformalizowanych instrumentach 
wykładni prawa administracyjnego w działalności sądów administracyjnych, 
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, z . 2 (36), s . 108 . 
66 Tak E . Bojanowski, Postępowanie przed sądami administracyjnymi, 
[w:] E . Bojanowski, Z . Cieślak, J . Lang, Postępowanie administracyjne i postę-
powanie przed sądami administracyjnymi, wyd . 3, Warszawa 2008, s . 216; 
J . Borkowski, [w:] B . Adamiak, J . Borkowski, Postępowanie administracyjne 
i sądowoadministracyjne, wyd . 13, Warszawa 2015, s . 71 i nast .
67 Tak E . Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968, s . 202 i nast .
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podstawie koncepcji Rady Stanu. Szereg podstawowych dla 
prawa administracyjnego teorii powstało na bazie orzecznictwa 
tej rady. W Niemczech orzecznictwo sądów administracyjnych 
było bardzo poważnym wkładem w budowę i rozbudowę prawa 
administracyjnego. […] sądy te przez nowatorskie często orzecz-
nictwo tworzyły zasady prawne, które znalazły później wyraz 
w legislacji z zakresu prawa administracyjnego. […] austriackie 
postępowanie administracyjne było dziełem kilkudziesięciolet-
niego orzecznictwa Wiedeńskiego Trybunału Administracyjne-
go. Krystalizował on w swoich wyrokach krok po kroku zasady 
tego postępowania. Ustawa austriacka o postępowaniu admini-
stracyjnym z 1925 r. była ustawową recepcją orzecznictwa Wie-
deńskiego Trybunału Administracyjnego.

Także orzecznictwo polskiego Najwyższego Trybunału Admi-
nistracyjnego, ukształtowanego w niepodległej Polsce na wzór 
austriacki, w zakresie postępowania administracyjnego stanowi 
„po dziś dzień cenny materiał dla nauki prawa”68, a „zasady prawne, 
przez Trybunał ustalone” – wpisywane do „księgi zasad praw-
nych”69 – niewątpliwie podnosiły rangę orzecznictwa tego sądu . 
A zatem – jak celnie udowadnia Z . Kmieciak70, już ponad pół wieku 
temu nawet w systemach prawa stanowionego, uznających ustawę 
lub akty jej równorzędne za konieczny element podstawy działania 
administracji publicznej, odstąpiono od teorii traktującej sędziego 
jako swoisty automat działający wedle „dogmatów poznawczych” . 
Sędzia postrzegany był jako ten, który „znajduje i odkrywa prawo” 
(ale go „nie wynajduje i nie wymyśla”), gdyż „technika prawnicza 
nieuniknienie prowadzi do tej «twórczości zastępczej» (judge made 
law, droit jurisprudentiel), przedstawiającej częstokroć swoim 
znaczeniem aktywność samego ustawodawcy”71 . Ta rola polskich 
sądów administracyjnych w kształtowaniu treści prawa administra-
cyjnego – od czasu ich wprowadzenia do rodzimego systemu orga-
nów państwa do dziś – nie uległa zmianie . Nadal sądy te – pomimo 
obowiązującego konstytucyjnego systemu źródeł prawa stanowio-
nego, także w obszarze działania administracji publicznej – w swoim 

68 Tak E . Iserzon, dz . cyt ., s . 203 .
69 S . Kasznica, dz . cyt ., s . 179 .
70 Zob . Z . Kmieciak, Prawotwórstwo sędziowskie…, wersja z LEX i podana 
tam literatura .
71 Tak J . S . Langrod, Instytucje prawa administracyjnego…, s . 327 .
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orzecznictwie wypracowują pewne ogólne zasady prawne odgry-
wające ważną rolę w kształtowaniu prawa administracyjnego72 . 
Ową tezę znakomicie udowadnia Z . Kmieciak73, który – nawiązując 
do fundamentalnych dla prawa administracyjnego orzeczeń reak-
tywowanego w 1980 r . w Polsce sądownictwa administracyjnego, 
a precyzyjniej utworzonego Naczelnego Sądu Administracyj-
nego – stwierdza, że 

jednym z natychmiast widocznych skutków […] sądownictwa 
administracyjnego było podniesienie do rangi obowiązujących 
kanonów prawnych szeregu ustaleń teoretycznych dotyczących 
tak pojmowanej materii (zagadnienia korzystania z uznania 
administracyjnego, podstawy prawnej decyzji i związania 
administracji ustawą, materialnej i procesowej formuły równości 
obywateli wobec prawa czy ochrony zaufania do państwa i prawa). 
Analiza orzeczeń NSA o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju 
prawa administracyjnego, pochodzących z pierwszego okresu 
jego funkcjonowania, uwidacznia opisowy i transformujący 
charakter zawartych w nim tez. Przeniosły one niejako na 
grunt stosowania prawa koncepcje doktrynalne, uwzględniające 
w jakiejś mierze dorobek praktyki administracyjnej i judykatury, 
także z czasów międzywojennych. 

Wobec tego rola sądów administracyjnych w tworzeniu prawa 
administracyjnego nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach 
europejskich jest od wielu lat niewątpliwa – i to pomimo że w syste-
mie stanowionego prawa (civil law) nie występuje, odmiennie 
niż w systemie common law, precedens jako źródło prawa . Sądy 
te są „twórczym czynnikiem w rozwoju każdego prawa, w szcze-
gólności prawa administracyjnego”, a istnienie kontroli sądowej 
aktów administracyjnych jest warunkiem prawidłowego rozwoju 
prawa administracyjnego i nauki tego prawa74 . Na kontynencie 
europejskim, uważanym za kolebkę sądownictwa administra-
cyjnego, w wielu państwach zachodnich rzeczą naturalną i oczy-
wistą jest, że „sędzia administracyjny w pewnym zakresie tworzy 

72 Zob . J . Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, część I, Zakamy-
cze 2003, s . 77 .
73 Zob . Z . Kmieciak, Prawotwórstwo sędziowskie . . .
74 Tak E . Iserzon, dz . cyt ., s . 202 .
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lub współtworzy prawo”75 . Także niektórzy wybitni przedstawi-
ciele rodzimej doktryny prawa administracyjnego – wśród nich 
Józef Filipek76 – twierdzą, że system polskiego prawa administra-
cyjnego nie powinien „pozostawać bez prawa sędziowskiego”, które 
wnosi „do rozpatrywanego stanu faktycznego odrębną podstawę 
prawną działania”, uzupełniającą istniejący porządek prawny . Prawo 
to – jak zauważa Janusz Łętowski77 – można uważać za podstawę 
prawną działania organów administracji, a fakt prawotwórczej roli 
sądów nie może być postrzegany jako „patologia w wymiarze spra-
wiedliwości czy wyłączna niedoskonałość ustawodawstwa”, lecz 
jako naturalna konsekwencja i nieodłączny składnik niezawisłych 
sądów . Zresztą w obliczu dokonanych na przestrzeni ostatnich dzie-
sięcioleci przeobrażeń prawa i jego rozwoju oraz postępu cywiliza-
cyjnego, a nade wszystko silnego oddziaływania prawa unijnego 
na prawo krajowe oraz obserwowanym znacząco większym współ-
tworzeniem prawa przez TSUE niż przez organy sądowe większości 
państw członkowskich trudno byłoby już – nawet pomimo wska-
zanych doktrynalnych dylematów i negatywnych ocen tego zjawi-
ska – zakwestionować zjawisko „prawotwórstwa sędziowskiego” . 
Podważanie tezy, że „w Polsce sędziowskie prawotwórstwo stało się 
faktem” jest – „już tylko «bezradnym zaklinaniem rzeczywistości»”78 . 
Negowanie dopuszczalności tego prawotwórstwa „byłoby zamknię-
ciem oczu na zjawisko, które i tak występuje i będzie występować 
w naszym systemie prawa”, a co więcej – pomimo różnorodnych 
wad i mankamentów – rozwija się, co oznacza, że „zdecydowanie 
lepiej jest świadomie dopuścić jego i tak nieuniknione istnienie, 
dbając jednocześnie, by nie przekraczało dopuszczalnych granic”79 . 
W dyskusji nad „prawotwórczą” rolą rodzimych sądów admini-
stracyjnych – zważywszy na konstytucyjny system źródeł prawa 
(stanowionego), obejmujący, lecz pod określonymi warunkami, 
także prawo organizacji międzynarodowych – nie można pominąć 

75 Tak J . Małecki, Prawotwórcza rola orzecznictwa…, s . 35 .
76 Tak J . Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz . II, Zakamy-
cze 2001, s . 266 .
77 J . Łętowski, Prawo administracyjne, Warszawa 1990, s . 44 .
78 Tak A . Gomułowicz, Sędzia a „poprawianie” prawa…, wersja z LEX .
79 D . Dąbek, dz . cyt ., s . 804 .
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obowiązku respektowania przez nie dorobku unijnego – acquis 
(przed traktatem z Lizbony określanego jako acquis communauta-
ire), a także systemu prawa międzynarodowego i nowych kompe-
tencji uchwałodawczych Naczelnego Sądu Administracyjnego . 
Rodzime prawo stanowione i orzecznictwo rodzimych sądów admi-
nistracyjnych pozostaje wszak pod przemożnym oddziaływaniem 
„prawotwórczego” orzecznictwa: Trybunału Sprawiedliwości UE, 
któremu przypisuje się znaczenie precedensu prawotwórczego, oraz 
sądów międzynarodowych, w tym Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, dzierżących „zależną” moc prawotwórczą, „ograniczoną 
przez wybory lub preferencje państw i innych stron w interpreto-
waniu prawa międzynarodowego”80 . Orzecznictwo tych sądów 
uznawane jest za (niepisane) źródło prawa – to ostatnie o suplemen-
tarnym charakterze – a ich „prawotwórczy” skutek jest wyraźnie 
potwierdzany przez praktykę państw członkowskich organizacji 
międzynarodowych81 . Związane orzecznictwem sądów (między-
narodowych i unijnych) ma zatem bezpośrednie znaczenie dla 
kompetencji „prawotwórczych” rodzimych sądów administracyj-
nych, na których ciąży powinność stosowania „reguł sędziowskich” 
ukształtowanych przez sądy międzynarodowe i ponadkrajowy . 
Na rosnącą rolę rodzimych sądów pod wpływem orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości UE zwraca uwagę od pewnego czasu 
doktryna82 . Sposobność do „koniecznego” aktywizmu sędziów 
krajowych stwarzają również reguły obowiązywania prawa unij-
nego w krajowym porządku prawnym, w tym fakt, że w obszarze 
tego prawa wykładnia językowa rodzimego prawa – dotychczas 
wiodąca w procesie ustalania jego treści – została wyparta przez 
wykładnię celowościową i funkcjonalną . W razie kolizji prawa 
krajowego z unijnym sądy krajowe zostały wyposażone w kompe-
tencję dokonywania prounijnej wykładni prawa krajowego, lecz nie 
wbrew prawu, oraz odmowy zastosowania prawa krajowego, a także 
w uprawnienie do składania pytań prejudycjalnych . To z pewnością 
otwiera drogę do „kreatywności” sędziowskiej . „Prawotwórczą” 

80 Szerzej na ten temat zob . tamże, s . 85 i nast . 
81 Tamże .
82 Tak A . Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 
2007, zwłaszcza s . 218 .
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możliwość Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu stwarza dodat-
kowo jego kompetencja podejmowania wiążących uchwał, które 
pełnią w naszym porządku prawnym funkcję stabilizującą prawo 
i zapewniają jego spójność . Ta nowa pozycja ustrojowa i nowy status 
sądów administracyjnych, ukształtowany pod rządami obecnej 
Konstytucji, dostarcza zatem istotnego argumentu za przyjęciem 
ideologii swobodnej decyzji sądowej rodzimych sądów administra-
cyjnych, ale nie dowolnej .

Istota i granice „prawotwórczej” kompetencji sądów administracyjnych

Zaakceptowanie zjawiska „prawotwórstwa” sądów administra-
cyjnych i sędziów administracyjnych prowadzić musi do zmiany 
postrzegania ich roli w procesie sędziowskiego stosowania prawa, 
a zakreślonej konstytucyjną regulacją, w myśl której sądy te obowią-
zane są działać na podstawie prawa i w granicach prawa83 . Ich 
sędziowie zaś – w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podle-
gają tylko Konstytucji oraz ustawom84 . Związanie sędziego i sądu 
administracyjnego obowiązującym prawem jest jakościowo czymś 
innym niż związanie organu administracji publicznej i jej urzęd-
ników . Sedno tej różnicy ujawnia wyrażona niegdyś teza, że „praw 
sługami są urzędnicy, praw tłumaczami sędziowie”85 . Sędzia jest – 
jak się przyjmuje – związany prawem, o ile „to prawo jest kształto-
wane w sposób materialnie i formalnie nienaganny oraz jest zgodne 
z prawidłowo przyjętymi normami wyższego rzędu”86 . Ów pogląd 
jest odwzorowaniem obowiązującego w systemie anglosaskim 
przekonania, że „sędzia nie może być związany nawet ustawą, jeśli 

83 Zob . art . 7 Konstytucji . 
84 Zob . art . 178 ust . 1 Konstytucji .
85 Zob . J . M . Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006, s . 91 . 
Podaję za A . Gomułowicz, Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad 
osobą niepełnosprawną  – bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP. Glosa do 
wyroku NSA z dnia 6 listopada 2014 r ., I OSK 251/14, OSP 2015, z . 9, wersja 
z LEX z dnia 3 sierpnia 2022 r .
86 Tak J . Małecki, Prawotwórcza rola orzecznictwa…, s . 35 .
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prowadzi ona do niedorzecznych konsekwencji (lex falsa, lex non 
est)87 . Nie obowiązuje go zatem bezwzględnie i ślepo – odmiennie 
niż administrację publiczną – maksyma dura lex, sed lex i nie ciąży 
na nim powinność stosowania „złego prawa” . Prawa, z którego 
norm płynie nakaz spełniania niesprawiedliwości . Maksyma 
ta dla sędziego stanowi ostrzeżenie przed „bezmyślnym i mecha-
nicznym stosowaniem prawa” i skłania do „koniecznego” aktywi-
zmu sędziowskiego . Działanie administracji jakkolwiek zgodne 
z prawem stanowionym, lecz „złym prawem”, sędzia w ramach jego 
kompetencji orzeczniczych może – a wręcz powinien – zakwestio-
nować w procesie wykładni i stosowania tego prawa, wykazując 
się dopuszczalną w ramach metod interpretacyjnych sędziowską 
kreatywnością . „Sędzia nie może być tylko «echem prawa»”88 . 
Sędzia nie jest  – wbrew temu co przyjmują zwolennicy ideologii 
związanej decyzji sądowej – tylko „ustami ustawy”, bezkrytycznie 
trzymającym się litery prawa, lecz dysponuje swobodą w ocenie 
prawa i faktów stanowiących podstawę orzekania . A skoro 

zawodzi sprawiedliwość prawodawcy, musi pojawić się spra-
wiedliwość sędziów ( judicial justice) jako sprawiedliwość wy-
równująca. Albowiem to, co słuszne – a na co w rozstrzygnięciu 
wskazują sędziowie – jest w rzeczywistości sprawiedliwe, jest 
to „poprawianie sprawiedliwości legislacyjnej” po to, by w pro-
cesie sądowego stosowania prawa przywrócić prawu autorytet, 
którego pozbawił go prawodawca89. 

Sędzia powinien więc mieć możliwość adaptowania ustawy, 
korygowania jej czy nawet odchodzenia od niej . Celem sędziów – 
poza interpretacją prawa – jest również kształtowanie reguł obej-
mujących wszystkie istotne elementy normy prawnej90 . Prawo 
powinien zaś postrzegać jako sztukę – umiejętność rozumianą jako 
„współtworzenie dobrego prawa podczas jego stosowania w posza-
nowaniu dla standardu słuszności”, gdyż „o wartości prawa, jego 
sile, decyduje nie tylko słuszność stanowionego prawa, ale także 

87 Tamże, s . 34 .
88 A . Gomułowicz, Zasada aequitas…, s . 95 .
89 Tenże, Świadczenia pielęgnacyjne…, wersja z LEX .
90 Tak J . Filipek, Prawo administracyjne…, cz . II, s . 266 .
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słuszność wydawanych wyroków”91 . Z powodu ułomności prawo-
dawcy, w procesie stanowienia prawa, sędzia zyskuje uprawnie-
nie „poprawienia” prawodawcy i może, dzięki temu, naprawić to, 
co prawodawcy „poszło źle” i „nadać prawu sprawiedliwą treść”92 . 
W wielu wypadkach właśnie z uwagi na poziom i „niską” jakość 
legislacji wiązanie kompetencji prawodawczych tylko i wyłącznie 
z atrybutem władztwa państwowego uznawane jest za zawodne 
i wymaga korekty sędziowskiej . „Prawotwórstwo sędziowskie” jawi 
się jako remedium na niedostatki teorii oraz praktyki procesu stoso-
wania prawa stanowionego . Uprawnienie (twórcze) sędziego do 
„poprawy” prawa stanowionego powinno mieć jednakże charakter 
wyjątkowy93 i materializować się jedynie w szczególnie skompliko-
wanych, trudnych i nietypowych sytuacjach94 . Mogą one zaistnieć 
wówczas, gdy prawodawca narusza standardy kultury politycznej 
i prawnej w trakcie procesu legislacyjnego, a stanowione uregulo-
wania prawne są nazbyt ogólne, zawiłe, niejasne, niespójne, obar-
czone kwalifikowanymi lukami prakseologicznymi i logicznymi95 . 
Ponadto gdy legislator nie wyeliminuje „złego prawa” w odpowied-
nim czasie, wykonuje swoje obowiązki tworzenia prawa wysoce 
niestarannie, a zachodzi nagląca potrzeba wymiaru sprawiedli-
wości i obrony praw podmiotowych jednostki96 . W tych wyjątko-
wych (trudnych, niejednoznacznych) sytuacjach „określona 
cząstka władzy współstanowienia prawa faktycznie przechodzi 

91 A . Gomułowicz, Zasada aequitas…, s . 81 i podana tam literatura . 
92 Tenże, Sędzia a „poprawianie” prawa . . ., wersja z LEX oraz tenże, Zasada 
aequitas…, s . 95 .
93 W doktrynie można też spotkać przeciwstawne poglądy, według których 
„prawo sędziowskie” pojawia się w każdym przypadku rozstrzygania przez 
sąd i jest wówczas odnoszone do całości norm prawnych, które ustanawia 
sędzia w ramach działalności orzeczniczej . W istocie każdy akt stosowa-
nia prawa zawiera elementy stanowienia prawa . W tym sensie każde orze-
czenie sędziowskie jest aktem „prawa sędziowskiego” . Szerzej na ten temat 
zob . D . Dąbek, dz . cyt ., s . 48 i nast .
94 Szerzej na temat usuwania przez sądy administracyjne wadliwości procesu 
legislacyjnego zob . A . Górska, Sposoby usuwania wadliwości procesu tworze-
nia prawa przez sądy administracyjne, PS 2021, z . 2, s . 89 i nast ., wersja z LEX 
z dnia 3 sierpnia 2022 r .
95 A . Gomułowicz, Sędzia a „poprawianie” prawa…, wersja z LEX .
96 Tak J . Małecki, Refleksje o tworzeniu i stosowaniu prawa podatkowego, s . 73 
i nast .,  [dostęp: 5 .08 .2022] .
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z parlamentu na sędziego”, a prawo stanowione sędzia wykorzy-
stuje „tylko jako materię, w której poszukuje «idei prawa»”97, „kodu 
interpretacyjnego” („klucza interpretacyjnego”) znajdującego swoje 
uzasadnienie zarówno w uniwersalnych wartościach aksjologicz-
nych, jak i wartościach oraz dobrach chronionych konstytucyjnie98 . 
Sędzia pełni w tym zakresie funkcję korygującą, a dokonana przez 
niego korekta prawa uzupełnia prawo pisane . Wraz z sądem stoją 
zatem – jak wskazuje Z . Kmieciak99 – na pograniczu stosowania 
prawa obowiązującego i tworzenia przezeń, lecz nie contra legem, 
nowego prawa „sędziowskiego”, uzupełniającego ustawę . Taka rola 
sądów i sędziów – szczególnie widoczna w systemach common 
law – stawia je, nawet przy przyjętym w Konstytucji systemie źródeł 
prawa, na pozycji „wtórnego ustawodawcy” („zastępczego prawo-
dawcy”), a reguły „prawa sędziowskiego” zyskują moc posiłkową 
względem ustawy i zawsze są autorytatywne, progresywne i incy-
dentalne . Dzięki temu prawo „żyje” i może skutecznie oraz efek-
tywnie pełnić swoją funkcję regulacyjną stosunków społecznych . 
Realizując tę uboczną (dodatkową) dla sądownictwa funkcję kory-
gującą prawa stanowionego, sędzia nie może być jednak całkowicie 
swobodny w swojej ocenie prawa, gdyż obowiązany jest respekto-
wać pewne powszechnie uznawane reguły postępowania . Reguły 
wykładni prawa i obowiązujący w państwie system uniwersalnych, 
obiektywnych wartości . Funkcja wykładni prawa nie może prze-
kształcić się – jak sama judykatura przyjmuje – 

w funkcję legislacyjną. […] wynik wykładni prawa dokonywany 
przez sędziego nie może być zgodny li tylko z jego sumieniem. 
Prawo do twórczej wykładni […] nie stanowi dla sędziego pod-
stawy do dowolnego kształtowania treści interpretowanych przepi-
sów. Sędzia ma prawo i obowiązek identyfikacji treści przepisów, 
ale z uwzględnieniem zarówno podstawowych zasad prawa, jak 
i znanych metod wykładni, i tych granic nie może przekroczyć100. 

97 A . Gomułowicz, Sędzia a „poprawianie” prawa…, wersja z LEX .
98 Tenże, Zasada…, s . 94 .
99 Zob . Z . Kmieciak, Prawotwórstwo sędziowskie…, wersja z LEX i podana 
tam literatura .
100 Tak wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2015r ., SNO 13/15, LEX nr 1745803 .
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Fundamentalne znaczenie ma w tej mierze wspominana już 
„idea prawa”, tj . jego istota i sens, która wymaga po pierwsze – by 
wszelkie wątpliwości co do „jakości prawa” (jego ułomności, 
niekompletności, wadliwości) były rozstrzygane na podstawie 
uniwersalnych i niespornych wartości aksjologicznych . Po drugie – 
by owe wartości aksjologiczne obowiązywały niezależnie od umow-
nie przyjętej konwencji stanowienia prawa, a więc by były częścią 
systemu prawa państwa . Normy wynikające z powszechnie akcep-
towanego systemu wartości mogą zatem zostać przyjęte przez 
sędziego jako podstawa korekty prawa pozytywnego i ustalenia jego 
prawidłowego brzmienia . „Uleczenie” prawa w procesie jego sądo-
wego stosowania następuje przez odwołanie się przez sędziego do 
argumentów płynących z szerokiej gamy uniwersalnych wartości 
aksjologicznych, szczególnie istotnych w obszarze stosowania prawa 
administracyjnego101 . Wspierając się na tych wartościach, sędzia 
dochodzi do wniosku, czy prawo pozytywne jest sprawiedliwe czy 
niesprawiedliwe i w zależności od wyniku tej oceny dokonuje jego 
koniecznej korekty, tak by uczynić zadość sprawiedliwości . Proces 
ten wiąże się z poszukiwaniem racji i podstaw aksjologicznych, na 
których budowana jest kultura prawa w państwie, i następnie ich 
skonfrontowaniem z racjami prawnymi . Prawo ze swojej natury 
powinno urzeczywistniać określony obiektywny system wartości 
tworzący ład etyczny, na którym wspiera się byt państwa . Powinno 
zawierać w swojej treści pewne uniwersalne wartości, a jeśli nawet – 
z powodu wadliwości prawa – ich nie zawiera, to sędzia może – 
a wręcz powinien – przywrócić prawu utracone („zagubione”) 
w procesie legislacji, a należne mu, niesporne wartości aksjologiczne 
i je zastosować w procesie orzeczniczym, poddając głębokiej reflek-
sji tradycyjnie przyjmowane w naszej kulturze prawnej znaczenie 
maksymy dura lex, sed lex. W duchu „idei prawa” sędzia – stosując 
prawo pozytywne – ocenia zatem: znaczenie wartości aksjologicz-
nych w procesie stanowienia prawa, konieczność respektowania 
tych wartości w procesie stosowania „złego prawa”, zasadność 
wypowiedzenia posłuszeństwa literalnemu brzemieniu prawa (lecz 

101 Szerzej na temat wartości w prawie administracyjnym zob . K . Łuczak, 
Prawotwórstwo sądowe a wartości, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, 
red . Z . Zimmermann, t . II, WKP 2017, wersja z LEX z dnia 3 sierpnia 2022 r .
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bez jego „złamania”) oraz sposób postępowania w sytuacji sprze-
niewierzenia się przez prawodawcę „idei prawa” – w tym, czy 
wspomóc prawodawcę, uzupełniając w drodze precedensu prawo 
stanowione102 . Rozważając zaś w wyniku tej oceny konieczność 
wsparcia prawodawcy poprzez uzupełnienie, w drodze prece-
densu, prawa stanowionego, musi wykazać istnienie silnych racji, 
argumentów za takim działaniem przemawiających – czyli uzasad-
nić swój „akt prawotwórczy” .

„Prawo sędziowskie” i sposoby jego tworzenia przez sądy 
administracyjne

„Prawo sędziowskie” jako swoiste (nieformalne, niezorganizowane) 
źródło prawa administracyjnego jest  – inaczej niż prawo stano-
wione – tworzone, po pierwsze, przez orzecznictwo sądów admini-
stracyjnych, które dokonuje wykładni norm prawa administra- 
cyjnego, a także wskazuje, jakie normy i w jaki sposób mają być 
zastosowane w konkretnym przypadku103 . Po drugie, kreowane jest 
w ramach procedur i instrumentów konstytucyjnie i ustawowo 
określonych funkcji wymiaru sprawiedliwości i funkcjonuje obok 
prawa stanowionego, co jednak nie oznacza, że niezależnie od tego 
prawa i w sposób wolny od kontroli104 . Po trzecie, powstaje  –  
odmiennie niż prawo stanowione tworzone metodą od abstrakcji do 
konkretu – indukcyjną (progresywną) metodą postępowania, tj . od 
konkretu do abstrakcji105 . Po czwarte, opiera się na osądzie aksjolo-
gicznym sędziego i odwołaniu do szerokiej gamy uniwersalnych 
wartości aksjologicznych, podczas gdy to drugie opiera się na 
osądzie arbitralnym prawodawcy106 . Po piąte, kształtowane jest na 
skutek ingerencji autorytetu i powstaje incydentalnie, w sytuacji gdy 

102 Zob . A . Gomułowicz, Sędzia a „poprawianie” prawa…, wersja z LEX .
103 Tak J . Zimmermann, Prawo administracyjne…, s . 94 . 
104 Tak D . Dąbek, dz . cyt ., s . 805 .
105 Szerzej zob . J . S . Langrod, Instytucje prawa…, s . 329 .
106 Tak A . Gomułowicz, Sędzia a „poprawianie” prawa…, wersja z LEX .
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sędzia – nie znajdując rozwiązań w prawie stanowionym – wyręcza 
ustawodawcę, szukając innych źródeł na potrzeby rozstrzygnięcia 
konkretnej sprawy, aby zapewnić porządek prawny i pokój 
społeczny107 . Autorytet sędziego budowany jest przy tym poprzez 
sprawiedliwe stosowanie prawa108, gdyż „ideę sądownictwa, a także 
budowanie jego autorytetu, należy widzieć przez pryzmat uniwer-
salnego dobra, któremu służy zawód sędziego, tj . sprawiedliwość . 
[…] sędziowie są także odpowiedzialni za świat, w którym żyje-
my”109 . Tworzone w ten sposób „prawo sędziowskie” można zdefi-
niować, jak to już w latach 60 . ubiegłego wieku uczynił Andrzej 
Stelmachowski110  – jako „normy ogólne, które  – nie wypływając 
z przepisów ustawy – funkcjonują tak, jak gdyby miały za sobą auto-
rytet ustawy” . Zygmunt Ziembiński111 za rozstrzygające o prawo-
twórczym charakterze uznaje takie działania sądu, które  –  
w określonym układzie prawnym – prowadzi do zmiany zakresu 
czynów nakazanych lub zakazanych prawnie . Według Wiesława 
Langa112 „prawotwórstwo sądowe” może polegać na konkretyzacji 
obowiązujących przepisów albo na zmianie obowiązujących przepi-
sów . Witold Zakrzewski113 za „akt prawotwórczy” uznaje z kolei 
każdy akt wyznaczający reguły i wzory postępowania, których 
przestrzeganie jest dla jego adresatów prawnie obowiązujące, nieza-
leżnie od tego, jaką formę ma podstawa prawna jego ustanowienia, 
jaki jest jego zasięg przedmiotowy i podmiotowy oraz jaki jest 
zakres i forma sankcji służących ochronie jego przestrzegania . 
Dorota Dąbek114 natomiast pod pojęciem „prawo sędziowskie” rozu-
mie przede wszystkim „całość norm, które sędzia, bez podstawy 
prawnej w prawie pozytywnym, tzn . wykraczając poza literalne 

107 Szerzej zob . J . S . Langrod, Instytucje prawa…, s . 328 i nast .
108 A . Gomułowicz, Zasada aequitas…, s . 83 .
109 Tamże, s . 82 i podana tam literatura . 
110 Zob . A . Stelmachowski, Prawotwórcza rola sądów (w świetle orzecznictwa 
cywilnego), PiP 1967, z . 4–5, s . 612 .
111 Tak Z . Ziembiński, Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, z . 4, s . 50 .
112 Tak W . Lang, Polemika w sprawie prawotwórczej roli orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, PiP 1958, z . 4, s . 667 .
113 W . Zakrzewski, Zakres przedmiotowy i formy działalności prawotwórczej, 
Warszawa 1979, s . 18 .
114 D . Dąbek, dz . cyt ., s . 49 i nast .
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związanie prawem pozytywnym, wypowiada w celu doprecyzowa- 
nia treści prawa stanowionego lub wypełniania luki” . Również 
„wszystkie nadające się do uogólnienia abstrakcyjno-ogólne 
(zasady), które sędzia wyraża w odniesieniu do prawa pozytywnego, 
i które mogą służyć w przyszłych wyrokach sądowych za podstawę 
orzeczenia” . Pod pojęciem „tworzenia prawa przez sądy” („prawo-
twórstwo sądowe”) – „kształtowanie norm w dostatecznym stopniu 
ogólnych i abstrakcyjnych” . Kontynuując swój wywód, jako „prawo-
twórcze” uznaje „te orzeczenia sądowe, które wprawdzie zapadają 
w indywidualnych sprawach i są formalnie wiążące tylko w tych 
sprawach (nie mają zatem z założenia charakteru abstrakcyjnego 
i generalnego), ale ich treść nie została jednoznacznie wyznaczona 
przez normę prawną”, „sąd zmuszony […] był normę prawną dopre-
cyzować lub stworzyć”115 . Można zatem przyjąć, że „prawotwórstwo 
sędziowskie” sądów administracyjnych – w opozycji do kształtowa-
nia przez nie norm jednostkowych i konkretnych (kształtujących 
stosunek prawny między stronami postępowania sądowego)  – 
tworzą pewne w dostatecznym stopniu ogólne i abstrakcyjne normy, 
które nie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa stanowionego, 
ale według powszechnej praktyki powinny być stosowane do 
każdego podobnego przypadku w przyszłości . Przez to funkcjonują 
tak, jakby były normami ustawowymi . Normy takie powstają tam, 
gdzie ich dotąd nie było, o treści, której dotąd nie było . Następnie 
stają się one podstawą lub wzorcem postępowania przy rozstrzyga-
niu w przyszłości podobnych spraw . Dla bytu „prawa sędziow-
skiego” istotna jest zatem treść norm zawartych w orzeczeniach 
sądowych, a jego normy określane są jako normy wtórne drugiego 
stopnia, za pomocą których sądy wpływają na własne przyszłe 
orzecznictwo, a także na sposób rozstrzygania spraw przez organy 
administracji publicznej116 . Nie wnikając zarówno w szczegóły, jak 
i spory doktrynalne co do zakresu znaczeniowego „prawa sędziow-
skiego”, zauważyć trzeba, że prawo to w odniesieniu do sądów admi-
nistracyjnych ujmowane jest w dwu znaczeniach . Mianowicie jako 
„prawo sędziowskie” sensu stricto oraz jako „prawo sędziowskie” 

115 D . Dąbek, dz . cyt ., s . 52 .
116 Tak J . Zimmermann, Prawo administracyjne…, s . 94 .
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sensu largo, i ma charakter precedensowy („decyzja precedenso-
wa”117) . Uznanie precedensowego charakteru danego orzeczenia 
sądowego nie jest jednak tożsame z przyznaniem mu charakteru 
„prawotwórczego”, rozumianego jako nowość normatywna118 . 
Precedens sądowy stanowi bowiem zróżnicowaną – pod względem 
mechanizmu powstawania, mocy wiążącej i zasięgu oddziaływa-
nia  – kategorię prawną, która obejmuje: precedensy konkretne 
i abstrakcyjne, precedensy wiążące de iure i precedensy wiążące de 
facto, precedensy rozwiązania i precedensy interpretacyjne oraz 
precedensy prawotwórcze sensu stricto i sensu largo . Wobec tego 
zauważyć trzeba, że mechanizm działania „prawa sędziowskiego” 
sensu stricto polega na tym, iż sędzia – doprecyzowując ustawę lub 
poszukując brakującej w prawie pozytywnym podstawy prawnej 
do rozstrzygnięcia sprawy – odkrywa („odczytuje”) normę wyraź-
nie w niej niewyartykułowaną i tworzy pewną podstawę 
tego rozstrzygnięcia, która wynika nie tyle z ustawy, co z orzeczenia 
sądowego . Owa norma wskazuje relacje decyzji sądowych do normy 
prawnej, zawiera normy generalne i może być stosowana zarówno 
w danej sprawie, jak i w innych sprawach w przyszłości119 („decyzja 
prawotwórcza”) . Natomiast mechanizm działania „prawa sędziow-
skiego” sensu largo sprowadza się do tego, że formułowana przez sąd 
norma w danym orzeczeniu albo w całej serii orzeczeń nie wycho-
dzi poza literę ustawy, jednakże jest traktowana przez sądy i organy 
w kolejnych sprawach jako podstawa rozstrzygnięcia – a więc tak 
jak norma prawa stanowionego (o charakterze abstrakcyjnym 
i generalnym) . Owa norma wskazuje więc relacje decyzji sądowej do 
wcześniejszych orzeczeń sądowych120 (decyzja precedensowa) . 
Ta wcześniejsza norma, która tworzy precedens (pierwsze rozstrzy-
gnięcie sprawy określonej kategorii), zawsze zachowuje najściślejszy 
związek ze stanem faktycznym (i w tym sensie ma charakter 
konkretny) . Jednocześnie jest ona również normą ogólną w takim 
zakresie, w jakim może być wykorzystana w przyszłości . Wobec 

117 Na temat precedensu zob . np . D . Dąbek, dz . cyt ., s . 56 i nast . oraz podana 
tam literatura .
118 Zob . tamże, s . 56 i nast . oraz s . 450 i nast .
119 Tak tamże, s . 451 i nast .
120 Tak tamże .
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zastosowania owej reguły przez sędziego w kolejnych wyrokach – 
następujących po wyroku, w którym taka reguła po raz pierwszy 
została zastosowana – zyskuje ona aprobatę i staje się podstawą lub 
wzorcem powinnego należnego postępowania . Ta pozornie indywi-
dualna reguła, dotycząca jednego przypadku – wielokrotnie powta-
rzana  – staje się częścią świadomości prawnej społeczeństwa121 
i zaczyna funkcjonować w taki sam sposób lub podobny do tego, 
w jaki funkcjonują normy ogólne i abstrakcyjne . W ten sposób, 
odmienny od „prawa sędziowskiego” sensu stricto, powstaje nowa 
ogólna reguła prawna wiążąca w podobnych sprawach (w danym 
stanie rzeczy) . Orzeczenie sądowe zyskuje wymiar normatywny, 
tworzy bowiem reguły wyznaczające określone zachowanie w okre-
ślonej sytuacji, a reguły te mają charakter norm abstrakcyjnych 
i generalnych . Jego specyficzna prawotwórcza moc prawna wyraża 
się w stanowieniu swoistego źródła prawa dla kolejnych orzeczeń 
sądowych oraz orzeczeń administracyjnych122, lecz w danym 
stanie rzeczy (rebus sic stantibus) . Jest elementem swoistej twórczej 
działalności sędziego123 . Owo orzeczenie stanowi zatem podstawę 
normatywną rozstrzygnięcia sprawy (ratio decidendi) nie poprzez 
„dotworzenie”, ale poprzez zapożyczenie „gotowej” reguły, tyle że 
zawartej nie w prawie stanowionym, a w wydanej poprzednio decy-
zji sądowej . Regułę tę (zasadę ogólną, abstrakcyjną) zwykle sędzia 
wydobywa z uprzedniej decyzji sądowej, gdyż nie jest ona w niej 
zazwyczaj ujęta w gotowej postaci . W naszym systemie prawa stano-
wionego orzeczenia sądowe posiadające moc oddziaływania 
(wpływ) na przyszłą praktykę stosowania prawa (na treść później-
szych orzeczeń sądowych lub na rozstrzygnięcia administracji 
publicznej i zachowanie obywateli) są raczej traktowane jako 
element wykładni prawa i jedynie w tej formie akceptowane jako 
twórcze działanie sądów124 . Zdarza się jednak, że orzeczenie prece-
densowe będzie jednocześnie miało prawotwórczy charakter, zawie-
rając w sobie element nowości normatywnej (wyjścia poza tekst 

121 Zob . J . Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1966, s . 45 .
122 Tak tamże, s . 452 .
123 Tak tamże, s . 458 .
124 Zob . D . Dąbek, dz . cyt ., s . 458 i podana tam literatura .
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ustawy) . Powstaje wówczas tzw . precedens prawotwórczy125, który 
koryguje lub zastępuje prawo pisane . Precedens sądowy  – choć 
zasadniczo ogranicza się do kształtowania reguł ad casum, 
a więc reguł prawa sędziowskiego mających zastosowanie do poje-
dynczej sprawy sądowoadministracyjnej lub jest formułowany na 
marginesie takiej sprawy (takich spraw) – to jednak następczo, lecz 
zależnie od mechanizmu jego powstawania, wpływa także albo de 
facto, albo de iure na podejmowanie innych orzeczeń . A zatem nie 
może być wątpliwości co do tego, że nie wszystkie przejawy wpły-
wania przez sąd na system źródeł prawa i proces jego tworzenia, 
tj . na kształtowanie treści prawa obowiązującego, będą mieściły się 
w zakresie pojęcia sądowego „aktu prawotwórczego”, rozumianego 
jako wykreowanie nowej nieistniejącej dotąd normy prawnej 
o charakterze generalnym i abstrakcyjnym . Nie wszystkie one też 
będą miały taki sam zasięg i moc oddziaływania . Zwykle nie 
poddają się one też łatwo kwalifikacji prawnej, a doktrynalne kryte-
ria rozgraniczenia tworzenia prawa przez sądy od dokonywanej 
przez nie wykładni prawa są sporne . Uchwycenie granicy między 
„prawotwórstwem sędziowskim” a wykładnią prawa jest też 
niezmierne trudne w praktyce . Ta ostatnia nierzadko  – jeśli nie 
zwykle – również ma twórczy charakter . Z pewnością jednak – co 
bezsporne  – decyzję sądową będzie można kwalifikować jako 
sądowy „akt prawotwórczy”, gdy: wydawana jest przez sąd w ramach 
jego kompetencji i w przewidzianym ustawowym trybie, zawiera – 
i to „w dostatecznie wysokim stopniu”126 – „normy generalne, czyli 
normy ogólne (ze względu na adresata) i abstrakcyjne (ze względu 
na przedmiot)”, oraz działa w sensie swojej mocy i oddziaływania 
jak ustawa lub podobnie . Taki charakter można – jak się wydaje – 
przypisać „prawu sędziowskiemu” sensu stricto, do którego zali-
czane są wszystkie przypadki kwalifikowanych decyzji sądowych, 
a więc abstrakcyjne uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(precedensy abstrakcyjne), a także konkretne uchwały tego Sądu 
(precedensy konkretne)127  – precedensy prawotwórcze . Mają one 

125 Tak A . Górska, dz ., cyt ., wersja z LEX i podana tam literatura .
126 Tak . J . Wróblewski, Pojęcie i formy tworzenia prawa, [w:] W . Lang, tenże, 
S . Zawadzki, Teoria państwa…, s . 418 .
127 Zob . D . Dąbek, dz . cyt ., s . 450 i nast ., a zwłaszcza s . 486–488 .
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moc wiążącą de iure odpowiednio: ogólną lub indywidualną, co 
automatycznie przesądza o tym, iż „zawierają normy prawa, które 
stanowią dodatkowe obok ustawy źródło prawa” (swoiste, niezorga-
nizowane źródło prawa), lecz nie w ujęciu konstytucyjnym, gdyż nie 
obowiązują i nie wiążą w sposób identyczny jak ustawa128 . Obie 
te kategorie reguł „prawa sędziowskiego” – jako tzw . sądowe „akty 
prawotwórcze”, „prawotwórcze decyzje sądowe” czy „akty legislacji 
sądowej”, tworzone jednakże poza trybem uchwalania klasycznych 
aktów legislacyjnych – wpływają na system źródeł prawa admini-
stracyjnego w sensie dodania do prawa stanowionego „nowości 
normatywnej”, choć z wykorzystaniem różnych mechanizmów ich 
„stanowienia” i w odmienny sposób . Są one też uznawane za 
klasyczny przykład zjawiska leżącego na granicy typowych proce-
dur legislacyjnych i case law i – o czym nie można zapominać – mają 
silny związek z działalnością sądów (sprawowaniem wymiaru spra-
wiedliwości), która służy interpretacji i objaśnianiu norm prawnych 
już istniejących, a nie działalnością typowego legislatora oraz 
tworzeniu nowych norm prawnych129 . Natomiast inne decyzje 
sądowe („prawo sędziowskie” sensu largo) – jak wyroki sądów admi-
nistracyjnych obu instancji podejmowane przez nie w wyniku rozpo-
znania skarg w indywidualnych sprawach, a więc precedensy 
wiążące de facto  – będą mogły uzyskać „specyficzny” atrybut 
„prawotwórstwa” w sensie faktycznego ich oddziaływania zarówno 
na sam sąd w innych sprawach, jak i na organy administracyjne oraz 
obywateli tylko wtedy, gdy – po pierwsze – zostanie w nich ustalone, 
na tle niejasnego czy niekompletnego przepisu, po raz pierwszy, 
w sposób szczególnie staranny, jego znaczenie według wszystkich 
elementów modelu wykładni operatywnej, oraz – po drugie – gdy 
następnie znaczenie to „znajdzie wsparcie w następującej po nich 
praktyce orzeczniczej sędziów” . Uogólniając, ten rodzaj decyzji 
oddziałuje na praktykę w taki sposób, że nadane przepisowi znacze-
nie w decyzji precedensowej będzie mieć uniwersalne znaczenie dla 
przyszłych rozstrzygnięć sądów administracyjnych w podobnych 
sprawach, a więc gdy spór prowadzony będzie na tle tego samego 

128 Tamże, s . 487 i nast .
129 Tamże, s . 486 .
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przepisu130 . Mają one „specyficzną” (faktyczną) moc, bowiem 
oddziałują mocą autorytetu sądu oraz siłą przytoczonych w nich 
argumentów prawnych . Kształtowane w ten sposób „reguły 
sędziowskie” w systemie prawa stanowionego mają z zasady moc 
posiłkową wobec ustawy (wzmacniają argumentację opartą na prze-
pisach prawa) i bez względu na stopień ogólności stają się respekto-
waną dyrektywą wyznaczającą sposób zachowania podmiotów 
obrotu prawnego . Precedensy de facto są zatem jedynie niesamoist-
nym źródłem prawa i nie wiążą – jak precedensy wiążące de iure – 
formalnie, a ich stosowanie zależy od woli sądu . Niemniej 
jednak również i ten rodzaj precedensów w rodzimych warunkach – 
z uwagi na szczególnie silną pozycję sądów administracyjnych  – 
wywołuje, według niepisanej reguły, „poczucie” związania nimi 
(związania dotychczasowym orzecznictwem sądowym), a ich rola 
w praktyce bywa nie mniej istotna niż precedensów wiążących de 
iure . Nie są to, rzecz jasna, precedensy sensu stricto, a zawarta w nich 
„argumentacja precedensowa” może być wykorzystywana w kolej-
nych orzeczeniach sądowych, nadając im rangę precedensów 
faktycznych, miękkich, linii orzeczniczej . W sensie funkcjonalnym 
ich moc jest analogiczna jak ustaw . W razie konfliktu między normą 
prawną a precedensem wiążącym de facto pierwszeństwo należy 
jednak przypisać tej pierwszej .

Refleksje na tle aktualnej „prawotwórczej” roli sądów 
administracyjnych

Sądy administracyjne, począwszy od momentu ich utworzenia 
na odzyskanych ziemiach polskich do dziś, pełnią  – na margi-
nesie swojej zasadniczej działalności, jaką jest kontrola legal-
ności działania administracji w sferze władztwa państwowego 
i rozstrzyganie powstających na tym tle sporów – funkcję „korek-
tora” „złego prawa” pisanego . Owa funkcja  – wiążąca się ściśle 

130 Tamże, s . 489 .
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z misją sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości  – jest 
ich naturalną i nieodzowną cechą . Tej funkcji nie da się dzisiaj 
w żaden sposób skutecznie podważyć ani też powstrzymać procesu 
jej rozwoju . Sądy te niezmiennie – pomimo przeobrażeń otocze-
nia – odgrywają kluczową rolę jako gwarant ochrony praw i wolno-
ści jednostki, ochrony praworządności i kształtowania standardów 
kultury prawnej w państwie oraz „przywracania” autorytetu „złemu 
prawu” stanowionemu, poprzez przywracanie mu „zgubionych” 
w procesie legislacyjnym wartości aksjologicznych oraz jego „spra-
wiedliwości” . Taki wizerunek sądów administracyjnych wiele lat 
temu, w zupełnie innych okolicznościach politycznych, społecznych 
i gospodarczych naszego kraju, wyraził w fundamentalnej tezie 
wybitny polski administratywista Jerzy Stefan Langrod131, który 
stwierdził, że „nie ma  praworządności bez sądownictwa admini-
stracyjnego, tak jak bez armii nie ma pewności granic, a bez poli-
cji bezpieczeństwa wewnętrznego” . Ta niezmiernie ważka funkcja 
sądów administracyjnych – „prawotwórstwo sędziowskie” – uległa 
jednakże na przestrzeni minionych lat znacznym przeobrażeniom, 
zwłaszcza od czasu uchwalenia obowiązującej obecnie Konsty-
tucji, a następnie w związku z przystąpieniem Polski do struktur 
unijnych . Naczelny Sąd Administracyjny, zindywidualizowany 
przez ustrojodawcę w ustawie zasadniczej, oraz inne sądy admi-
nistracyjne, utworzone na mocy ustawy zwykłej (tj . wojewódzkie 
sądy administracyjne) uzyskały status konstytucyjnych organów 
państwa  – wyspecjalizowanych i odrębnych od sądów powszech-
nych organów sądowych, a ich pozycja została wzmocniona . Konse-
kwencją zmiany statusu ustrojowego sądów administracyjnych jest 
to, że Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd odwoławczy został 
wyposażony w nieznane przed jego reformą kompetencje podej-
mowania wiążących uchwał, zbliżonych – po spełnieniu pewnych 
kryteriów – charakterem i mocą wiążącą do prawa stanowionego . 
Wzrosła „prawotwórcza” aktywność tych sądów, będąca nie tylko 
wynikiem uzyskania kompetencji uchwałodawczych, ale w dużej 
mierze również konsekwencją uzyskania przez nie statusu sądów 

131 J . S . Langrod, Sprawa reaktywacji sądownictwa administracyjnego, 
za: tenże, Znosić czy rozbudować, 1929 r., [w:] Przedruki z „Gazety Administra-
cji” z 1946 r., „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 5, s . 72 .
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unijnych . Co więcej  – przemożnego wpływu na treść krajowego 
systemu prawnego wiążącego orzecznictwa Trybunału Sprawiedli-
wości UE oraz rangi prawa unijnego w krajowym porządku praw-
nym, a także niezwykle dużej aktywności legislacyjnej rodzimej 
władzy ustawodawczej i spadku jakości legislacji . W pewnym sensie 
więc aktywność prawodawcza sądów administracyjnych może być 
pochodną treści tworzonego w ostatnich latach – często w pośpiechu 
bez pogłębionej refleksji pod wpływem czynników natury emocjo-
nalnej  – prawa pisanego oraz coraz bardziej skomplikowanych 
zjawisk społecznych, które, co oczywiste, mają pewne „przełożenie” 
na zawiłości zagadnień prawnych ujawniających się na gruncie tak 
niechlujnie tworzonego prawa stanowionego . 

Obserwując orzecznictwo sądów administracyjnych, powszech-
nie dostępne w centralnej bazie orzeczeń tych sądów, nie sposób nie 
odnieść wrażenia, że jakościowej, treściowej zmianie uległa również 
ich aktywność prawotwórcza . Orzecznictwo sądowoadministra-
cyjne reaktywowanego w 1980 r . jednoinstancyjnego sądownictwa 
administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, koncen-
trowało się – pomimo obowiązywania Kodeksu postępowania 
administracyjnego, jak dowodzą fundamentalne dla prawa admini-
stracyjnego i działalności administracji publicznej tezy sądowe – 
wokół zasad proceduralnych działania administracji . Zasady 
te stanowią kanon „proceduralny” każdego współczesnego prawo-
rządnego państwa . Obecnie orzecznictwo zreformowanych sądów 
administracyjnych, o ile porusza kwestie kanonów proceduralnych, 
zwykle „potwierdza” tezy już wyrażone w orzecznictwie ówcze-
snego Naczelnego Sądu Administracyjnego . Nowe trudne w inter-
pretacji i ocenie zagadnienia proceduralno-prawne nie są aż tak 
częste, jak w okresie działania reaktywowanego sądownictwa admi-
nistracyjnego . Ich aktywność „prawotwórcza” skupia się natomiast 
na wykładni wyjątkowo zawiłych i niejednoznacznych zagadnień 
materialnoprawnych, rodzących się zwłaszcza w obszarze prawa 
podatkowego czy w sferze rozdziału dóbr rzadkich lub limitowa-
nych, jak częstotliwości nadawania sygnałów, transmisji tekstów lub 
obrazów czy świadczenia socjalne, oraz ocenie jakości i kompletno-
ści elementów administracyjnej normy prawnej . A więc ustaleniu 
treści prawa administracyjnego w ogóle lub ustaleniu, jaka norma 
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obowiązuje w danym przypadku . Dowodzą tego licznie podejmo-
wane uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego . Coraz częściej 
sądy administracyjne – i to pierwszej instancji – podejmują „prekur-
sorskie” rozstrzygnięcia na tle szczególnie skomplikowanych zagad-
nień prawnych w indywidualnej sprawie . Niejednokrotnie korzystają 
niejako z konieczności ze swojej ubocznej funkcji „korektora” 
prawodawcy . Nierzadko dzieje się tak pod wpływem normotwór-
czego charakteru orzecznictwa sądów międzynarodowych czy 
europejskich, a zwłaszcza unijnego Trybunału Sprawiedliwości, 
w którym są kształtowane „standardy unijne” i rozstrzygane wątpli-
wości co do wykładni prawa unijnego w kontekście zgodności lub 
niezgodności prawa krajowego z prawem unijnym . Swoista nadrzęd-
ność „interpretacyjnych decyzji” sądów administracyjnych, specy-
fika prawa administracyjnego, determinująca znaczenie tych decyzji 
sądowych dla obrotu prawnego, specyficzny model stosowania 
prawa przez sądy administracyjne oraz nowe mechanizmy wzmac-
niające rolę prawotwórczą tych sądów – przesądzają o tym, że owe 
sądy kształtują ostatecznie treść prawa . Jest ono rozumiane szerzej 
aniżeli tylko jako ustawa – w całokształcie specyficznych źródeł 
prawa administracyjnego . To zarazem uzasadnienie dla „prawo-
twórstwa sędziowskiego” sądów administracyjnych . Orzeczenia 
sądowe mają zaś znaczenie nie tylko dla stron konkretnej sprawy, 
ale także dla wszystkich innych uczestników obrotu prawnego, 
którzy przyjmują je jako orzeczenia precedensowe . Tezy tych orze-
czeń, i to nie tylko wiążących uchwał abstrakcyjnych, stanowią 
podstawę budowania – przez administrację publiczną, ale także 
innych podmiotów obrotu prawnego – argumentacji w innych 
podobnych sprawach niż rozstrzygnięte „orzeczeniami konkret-
nymi” . W tym więc też sensie sądy administracyjne wpływają, poza 
sformalizowanymi instrumentami wykładni prawa, na własne 
przyszłe orzecznictwo i kierunek rozstrzygania spraw przez samą 
administrację publiczną, co prowadzi do tego, iż sprawują one 
swoistą funkcję „legislatora” . „Zacieśniają” jednocześnie w pewnym 
sensie monteskiuszowską ideę podziału władz . Orzeczenia te, 
tworząc standardy (normy) dla przyszłego działania państwa i jego 
organów w sferze władztwa publicznego, wykraczają poza związa-
nie w jednostkowej sprawie, lecz w sprawie podobnej do 
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rozstrzygniętej tym orzeczeniem . Wnoszą one – jak orzeczenia 
jego międzywojennego poprzednika: Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego – istotny wkład w tworzenie podstaw rodzi-
mego systemu prawa administracyjnego, które nie ma postulowa-
nej już od dawna, w doktrynie prawa administracyjnego, regulacji 
określającej ogóle przepisy prawa administracyjnego . Sądy admi-
nistracyjne wypełniają tę lukę, zwłaszcza w zakresie zasad ogól-
nych prawa administracyjnego, źródeł prawa administracyjnego, 
form działania i kompetencji organów administracyjnych czy 
stosowania prawa administracyjnego . „Twórcze” oddziaływania 
decyzji sądowych sądów administracyjnych jest zatem znacznie 
szersze niż wskazywałyby na to sformalizowane instrumenty 
korygowania „złego” prawa . Plasuje je to na pozycji pomiędzy 
czystym stosowaniem prawa a czystym tworzeniem prawa, a ich 
sądowe stosowanie prawa nie jest ani „związanym”, ani „swobod-
nym” stosowaniem prawa . Jest czymś znacznie więcej . Funkcja 
sądów administracyjnych i mechanizm „ujednolicania orzecznic-
twa administracyjnego” – odróżniająca je od roli sądów powszech-
nych – czyni owe sądy organami sądowymi, które zostały 
upoważnione do „doskonalenia” prawa . 

Przewidziany w rodzimym prawie mechanizm uzupełniania 
prawa stanowionego przez sądy administracyjne poprzez kreowanie 
„prawa sędziowskiego”, wiążącego de facto, a nawet de iure, dowodzi 
istnienia „prawotwórczego” charakteru orzecznictwa owych sądów . 
Oczywiście nie wszystkie te orzeczenia i nie z taką samą mocą 
wpływają na przyszłość, co zależy od wielu czynników . Niewąt-
pliwie największą siłę oddziaływania mają uchwały Naczelnego 
Sądu Administracyjnego . Jednak także i inne orzeczenia tego sądu 
oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wywierają znaczący 
wpływ na dalsze orzecznictwo sądowe i administracyjne, często 
stanowiąc ich uzupełniającą podstawę prawną . Ta funkcja dowo-
dzi zarazem, że pojęcie prawa – wbrew pozytywistycznej koncep-
cji źródeł prawa – nie wyczerpuje się w pojęciu tekstów prawnych, 
a ustawodawca uznaje prawo sądów administracyjnych do udziału 
w rozwoju prawa . „Prawotwórstwo” tych sądów zatem „nie tylko 
istnieje, ale powinno być rozumiane jako nowoczesny rys sądow-
nictwa administracyjnego, nadający mu konieczną elastyczność 



309Rola Sądów admInISTRaCyJnyCh w TwoRzEnIU źRódEł PRawa...

i odrywający je od tradycyjnych koncepcji pozytywistycznych”132 . 
Rosnąca zaś w praktyce rola precedensu w rodzimych warunkach 
prawnych sprowadza się do utrzymania i zapewnienia jednolitej 
linii orzeczniczej, a w konsekwencji – do sprawiedliwego orzekania 
i równego traktowania wobec prawa . Co więcej, „utrwalana prak-
tyka sądowa dotycząca interpretacji przepisów prawnych, zwłaszcza 
gdy jest ona jednoznaczna, wskazuje na treść stosowanego prawa, 
a więc na wolę ustawodawcy, choćby nawet teoretycznie istniała 
możliwość innej wykładni133 . Przy braku rozbieżności prawnych 
w interpretacji przepisów prawa utrwaloną w praktyce treść prawa 
należałoby traktować jako odpowiadającą woli ustawodawcy”134 . 
Te względy – pomijając naturę sprawowania wymiaru sprawiedli-
wości i inne doktrynalne argumenty – mogą stanowić „kamienny” 
argument podważający sceptyczne poglądy teoretyków prawa co do 
„prawotwórczej” roli sądów administracyjnych . W gruncie rzeczy 
sądy te są sądami „nad prawem” . 

132 Tak J . Zimmermann, Aksjomaty sądownictwa administracyjnego, WKP 
2020, wersja z LEX z dnia 3 sierpnia 2022 r .
133 Doskonałym tego przykładem są decyzje sądowe w sprawach gier 
hazardowych .
134 Zob . wyrok TK z dnia 6 września 2001, P 3/01, OTK 2001, nr 6, poz . 163 .





JAROSŁAW SZCZEPAŃSKI

Wyroki interpretacyjne i zakresowe 
w sporze Sądu Najwyższego i Trybunału 
Konstytucyjnego

wstęp

Współczesna literatura przedmiotu jest bogata w opracowania 
dotyczące tzw . wyroków interpretacyjnych i zakresowych wyda-
wanych przez Trybunał Konstytucyjny1 . Równocześnie nie ma dziś 
w doktrynie konsensu co do statusu tego typu orzeczeń wyda-
wanych przez sąd konstytucyjny . Z jednej strony mamy bowiem 
opracowania odwołujące się do ustalonej linii orzeczniczej Sądu 
Najwyższego, krytycznie odnoszącego się do idei i mocy oddzia-
ływania wyroków interpretacyjnych oraz zakresowych . Z drugiej 
strony sąd konstytucyjny stara się udowodnić swoje niekwestiono-
wane uprawnienie w tym przedmiocie . Stanowisko Sądu Najwyż-
szego sprowadza się do zgodnego z przepisami Konstytucji (art . 239 
ust . 2) twierdzenia o braku możliwości wydawania przez Trybunał 
Konstytucyjny wykładni legalnych – i tym samym braku innej niż 
operatywna moc wykładni – zawartych w wyrokach interpretacyj-
nych i zakresowych . Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego spro-
wadza się do interpretacji art . 190 ust . 1 Konstytucji, mówiącego 

1 Przegląd publikacji znajduje się w części dotyczącej istoty sporu między 
Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym . 
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o ostateczności i powszechnym obowiązywaniu wyroków w taki 
sposób, że wykładnia udzielona przy wydawaniu wyroku interpre-
tacyjnego lub zakresowego – choć nie może być uznana za legalną, 
to jednak, jako że jest elementem wyroku – jest jednak ostateczna 
i obowiązuje powszechnie . Zestawiając te stanowiska, można zauwa-
żyć, że Sąd Najwyższy zarzuca Trybunałowi Konstytucyjnemu 
działanie praeter legem, a tym samym skłania prawników w Polsce 
do zadania tytułowego pytania: Quis custodiet ipsos custodes? – Kto 
będzie strzegł strażników?

Przegląd literatury przedmiotu oraz stanowisk naczelnych 
organów Państwa wskazuje na olbrzymią dysproporcję w zakre-
sie przywoływania stanowisk Sądu Najwyższego i Trybunału 
Konstytucyjnego . Konstytucjonaliści omawiający zagadnienie 
wyroków interpretacyjnych i zakresowych zdają się niejednokrot-
nie ignorować lub istotnie ograniczać argumentację prezentowaną 
przez Sąd Najwyższy . Równocześnie analiza historyczno-prawna 
oraz teoretyczno-prawna wskazują na prawidłowość wywodów 
prowadzonych przez Sąd Najwyższy, nie zaś Trybunał Konstytu-
cyjny . Logika systemu konstytucyjnego, jaki został wprowadzony 
pod rządami Konstytucji z 1997 r ., wyklucza bowiem możli-
wość funkcjonowania wyroków interpretacyjnych i zakresowych 
w kształcie postulowanym przez polski sąd konstytucyjny .

Prezentowany rozdział poświęcony został weryfikacji prawdzi-
wości tezy o tym, że: Trybunał Konstytucyjny poprzez wydawanie 
wyroków interpretacyjnych i zakresowych, które de facto utożsa-
miane są w jego orzecznictwie z wykładnią legalną, będąc aktywnym 
politycznie, wykracza poza ramy narzucone mu przez Konstytucję. 
Dla weryfikacji ww . tezy analizie poddane zostaną historyczne prze-
słanki aktywizmu politycznego Trybunału Konstytucyjnego, 
kolejne regulacje konstytucyjne nadające ramy jego funkcjonowa-
nia, obecne w nich założenia teoretyczno-prawne oraz orzecznic-
two . Przywołane zostaną stanowiska wydane przez naczelne organy 
państwa w sprawie SK 17/18, która dotyczy bezpośrednio przepisu 
art . 4011 ustawy z 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania cywil-
nego, który to stał się podstawą do wydania kolejnych wyroków 
przez Sąd Najwyższy w zaistniałym sporze .
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analiza historycznoprawna

Pojawienie się w systemach politycznych (tj . systemach władzy) 
instytucji sądu konstytucyjnego sprawiło, że na nowo zaczęto zada-
wać pytania o istotę demokracji, suwerenność, podział władz oraz 
ich związek z koncepcją państwa prawa (czy państwa prawnego, jak 
to zostało określone w Konstytucji RP) . Doświadczenie wyłonie-
nia sądownictwa konstytucyjnego  – czy to na wzór amerykański, 
czy to Kelsenowski2  – wskazuje, że nieuniknione jest rozchwianie 
klasycznych układów podziału władzy (zarówno trójpodziału władzy 
Rousseau, jak i czwórpodziału Constanta) . Doświadczenie, już 
kilku wieków, różnych form sądownictwa konstytucyjnego wska-
zuje również na nieuchronne występowanie zjawiska aktywizmu 
sędziowskiego . Zjawiska, co do którego na zachodnim wybrzeżu 
Atlantyku istnieje przewaga opinii negatywnych3 – postrzegane jest 
jako element destruktywny i niepożądany . W Europie postrzegane 
jest ono bardziej niejednolicie . Faktem pozostaje jednak, że aktywizm 
sędziowski w dużej mierze związany jest z wykraczaniem strażników 
poza przypisaną im rolę i przydaniem kompetencji kształtujących 
system prawny i polityczny . Aktywistyczne, precedensowe i przeło-
mowe wyroki (ang . landmark cases) stały się podstawą przyznania 
kompetencji kształtujących zarówno Sądowi Najwyższemu w USA4, 
jak i Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej5 . Pozycja ustro-
jowa, jaką nadały sobie same sądy konstytucyjne (a nawet wzrost 
znaczenia władzy sądowniczej względem pozostałych wydzielonych 
gałęzi władzy), skłonił badaczy do wysunięcia koncepcji teoretycznej 
sędziokracji6 . Wpływ i praktyka działania sądów konstytucyjnych na 
demokrację i parlamentaryzm są zjawiskami analizowanymi przez 
prawników i politologów od lat . Choć w Polsce dyskusja o statusie  

2 H . Kelsen, Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego, Warszawa 2009 .
3 Patrz: S . C . Grover, Judicial Activism and the Democratic Rule of 
Law: Selected Case Studies, Berlin 2020; R . Leishman, Against Judicial Activ-
ism: The Decline of Freedom and Democracy in Canada, Montreal 2006 .
4 Wyrok Marbury v. Madison, 5 U .S . 137 .
5 Wyrok Van Gend en Loos, 26/62 .
6 Patrz: The Emergence of the Juristocratic State, red . B . Pokol, A . Teglasi, 
Budapest 2019 .
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Trybunału Konstytucyjnego rozgorzała w tzw . głównym nurcie 
(akademickim i potocznym) dopiero po 2015 r ., to poza granicami 
kraju tego typu rozważania posiadają długą historię . Przykładem 
tego typu analiz jest  – przełożony na język polski  – wywód Diana 
Schefolda7 dotyczący kazusu niemieckiego . Autor wskazuje w nim, 
że w tradycji niemieckiej dopiero upadek monarchii (i autorytetu 
monarchy – rozumianego jako legitymacji do sprawowania władzy) 
otworzył badania ustaw przez sądy, a w dalszej kolejności pozwolił 
na interpretację ustawy zasadniczej . Przed drugą wojną światową, 
zdaniem autora, aktywność sędziów konstytucyjnych (jako elementu 
konserwatywnego) wymierzona była w demokratyczne urządzenia 
wprowadzane konstytucją tzw . republiki weimarskiej . Po wojnie zaś 
szczególna rola sądowej kontroli ustaw nie była już w ogóle przed-
miotem kontrowersji . Trybunał Konstytucyjny pozostaje natomiast 
„swego rodzaju przeciwwagą dla suwerenności ludu, jest «zastępczym 
suwerenem z konieczności»”8 . W Polsce, choć dyskusje na temat zało-
żeń i form kontroli konstytucyjnej prowadzone były już w okresie 
międzywojennym9, to jednak dekady Polskiej Rzeczpospolitej Ludo-
wej, a w szczególności czas tego, co można nazwać na wzór „długiego 
dziewiętnastego wieku” – „długim okresem transformacji”, istotnie 
zmieniły sposób prowadzenia debat, a także ich kontekst . Wpro-
wadzenie wraz z nowelizacją Konstytucji PRL w 1982 r .10 korpusu 
przepisów erygujących Trybunał Konstytucyjny, debata nad projek-
tami (piętnastoma)11 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i przy-
jęcie jednego z nich w 1985 r .12, a wreszcie rozpoczęcie działalności 
orzeczniczej w 1986 r . – wpisywało się w szerszy kontekst przemian 
społecznych, politycznych i gospodarczych Polski . Abstrahowanie od 
tych uwarunkowań sprawić może, że – podobnie jak w przypadku 
innych sądów konstytucyjnych świata  – pominięta zostanie ratio 

7 D . Schefold, Sądownictwo konstytucyjne a demokracja parlamentarna 
w RFN, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1986, nr 48, z . 2 .
8 Tamże, s . 114 .
9 R . Alberski, Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, 
Wrocław, 2010, s . 93 .
10 Dz . U . z 1982 r . Nr 11, poz . 83 .
11 R . Alberski, dz . cyt ., s . 112 .
12 Dz . U . z 1985 r . Nr 22, poz . 98 .
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przyzwolenia na aktywną postawę13, która mimo zaniku tych szcze-
gólnych okoliczności nadal jest prezentowana14 . Pierwotna podstawa 
prawna nie dawała Trybunałowi Konstytucyjnemu uprawnienia do 
wydawania wykładni legalnej (powszechnie obowiązującej) Konsty-
tucji . Uprawnienie w tym zakresie pod rządami Konstytucji PRL, aż 
do czasu nowelizacji 1989 r .15 i towarzyszącej jej Ustawy z dnia 29 maja 
1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa 
Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom 
państwowym16, posiadała Rada Państwa . To ona mogła dowolnie 
kształtować treść normatywną przepisów konstytucji  – wyczytując  
w szczególności z klauzul generalnych – takie normy, które korespon-
dowałyby z założeniami ideowymi ówczesnego systemu politycz-
nego . Rada Państwa nie wykorzystywała jednak tych kompetencji, 
poza incydentem jeszcze w latach 50 . Wskazać należy, że nie wyni-
kało to jednak z poszanowania idei podziału władzy, ale raczej logiki 
funkcjonowania w reżimie niedemokratycznym, w którym tego typu 
wykładnie konstytucji nie były niezbędne do osiągnięcia zamierzo-
nego efektu w skali systemu politycznego czy prawnego . Przyzna-
nie kompetencji do wydawania wykładni legalnych17 wzmocniło 
już posiadaną zdolność Trybunału Konstytucyjnego do kreowa-
nia linii orzeczniczych, zmieniających rzeczywistość prawną . Linii  

13 Patrz więcej: M . Smolak, Rola Trybunału Konstytucyjnego w okresie prze-
mian ustrojowych a problem aktywizmu sądowego, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 2005, nr 67, z . 2 .
14 Przywoływane już sądy amerykański i europejski zawdzięczają swoją 
pozycję aktywizmowi, który postrzegany był pierwotnie jako element szer-
szego zespołu działań zmierzających do wytworzenia nowego porządku 
społecznego, politycznego i gospodarczego . W przypadku USA była to fede-
racja, która zastąpiła de facto unię wolnych stanów funkcjonujących na 
podstawie traktatu, jakim były Artykuły konfederaci i wieczystej unii . 
W przypadku europejskim była to idea wspólnot, a następie Unii Europej-
skiej, która wymagała wypełnienia treścią traktatów przyjmowanych przez 
suwerenne kraje – niechętne do zrzeczenia się wprost, tj . w literze prawa, 
przymiotów swojej suwerenności .
15 Dz . U . 1989 Nr 75, poz . 444 .
16 Dz . U . 1989 Nr 34, poz . 178 .
17 Zgodnie z art . 5 znowelizowanej ustawy Trybunał Konstytucyjny ustalał 
powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw . W analizowanym stanie praw-
nym wykładnia legalna ograniczona była więc do podstawowego typu aktów 
prawa powszechnie obowiązującego .
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dotyczących tak fundamentalnych dla systemów politycznego 
i prawnego kwestii, jak: zasada demokratycznego państwa praw-
nego, równości wobec prawa czy nawet braku retroaktywności . 
Należy zaznaczyć, że zmiany prawne 1989 r . nie zniosły możliwo-
ści odrzucenia uchwały o niekonstytucyjności ustawy przez Sejm . 
Mógł on większością kwalifikowaną ⅔ odrzucić uchwałę Trybunału 
Konstytucyjnego . Choć rodowód tej regulacji był przedtransforma-
cyjny, to jednak trzeba podkreślić, że z punktu widzenia koncepcji 
podziału władzy rozwiązanie takie jest pożądane . Klasyczne zada-
nia stawiane przed organami sądowymi  – tj . zadania, jakie były 
przed nimi stawiane, gdy były wysuwane koncepcje Rousseau czy 
Constanta, nie zawierały w sobie elementów sądownictwa konsty-
tucyjnego . Pozostawienie (choć kwalifikowanej większości) ostat-
niego słowa co do zasadności wprowadzenia danego rozwiązania 
do systemu prawnego i wypowiedzenia się co do jego potencjalnej 
kolizji z konstytucją – to wyraz ochrony kompetencji władzy usta-
wodawczej . Ostatecznie  – w szczególności, w warunkach polskich 
po 1992 r ., to Sejm był konstytuantą (organem uchwalającym i przy-
gotowującym konstytucję) i prawodawcą w procesie legislacyjnym . 
Tym samym, posiadając uprawnienie do odrzucenia uchwały Trybu-
nału Konstytucyjnego, realizował niejako kompetencję do wydania 
(w ten negatywny sposób) wykładni autentycznej18 . Śledząc dorobek 
orzeczniczy lat 80 ., widać, że fundamenty pod przyszłą transforma-
cję społeczno-ekonomiczną położył w warstwie polityczno-prawnej 
sąd konstytucyjny . Ta szczególna rola, jaką odegrał Trybunał Konsty-
tucyjny w okresie newralgicznym dla państwa polskiego, stała się – 
w ocenie autora  – przyczyną, dla której bezpośrednio po okresie 
transformacji aktywizm sędziowski był tolerowany19 . Zmiana reżimu 

18 Głównym zarzutem bowiem wobec aktywnych sądów konstytucyjnych 
jest to, że poprzez orzecznictwo kształtują rzeczywistość prawną . Choć 
bowiem nie są prawodawcą par excellence, tj . nie wydają aktów normatyw-
nych, a co za tym idzie – przepisów – to jednak poprzez orzecznictwo wpro-
wadzają do systemu prawnego normy wcześniej mu nieznane . Patrz: uwagi 
dotyczące orzeczeń Roe v. Wade oraz Planned Parenthood v. Casey .
19 Tolerancja przeszła w instrumentalizację dopiero wraz z dojrzewaniem 
polskiej klasy politycznej, która nieuchronnie rozpoznała aktywny Trybu-
nał Konstytucyjny jako kluczową instytucję polskiego systemu politycznego . 
Punktem kulminacyjnym tego procesu dojrzewania i uświadamiania były 
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politycznego i uchwalenie tzw . Małej Konstytucji w 1992 r .20 otwie-
rały nowy rozdział w historii rozwoju polskiego systemu politycz-
nego i prawnego oraz Trybunału Konstytucyjnego . Choć formalny 
zakres kompetencji – w szczególności, gdy mowa o najważniejszych 
dla niniejszej pracy kompetencjach do wydawania wykładni i orzeka-
nia o niekonstytucyjności aktów normatywnych – niewiele się zmie-
nił, to faktycznie Trybunał stał się elementem systemu pogłębiającej 
się transformacji polityczno-gospodarczej . Polski sąd konstytucyjny 
stał się również instytucją reformującą demokratyczny system poli-
tyczny in statu nascendi . Już w 1993 r . podjął uchwałę, która wpłynęła 
na stosunki pomiędzy nim a Sejmem, ale również – samą praktykę 
orzeczniczą . Uchwałą z 20 października 1993 r . w sprawie wykładni 
art . 7 ust . 2 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r . o Trybunale Konstytu-
cyjnym21 określono, że 

Sejm ma obowiązek rozpatrzenia orzeczenia Trybunału Konsty-
tucyjnego o niezgodności ustawy z Konstytucją nie później niż 
w okresie sześciu miesięcy od dnia przedstawienia orzeczenia Sej-
mowi przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 

Wynikało to z interpretacji językowej analizowanego przepisu, 
jednak od momentu podjęcia uchwały inne interpretacje nie były 
już możliwe do zastosowania22 . Ponadto, w przypadku uznania 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego za zasadne, Sejm powinien 

lata 2005–2007, kiedy wyroki sądu konstytucyjnego zdołały powstrzymać 
niektóre reformy ówczesnej większości parlamentarnej . Zdarzenia te nie 
pozostały bez znaczenia dla nominacji 2015 r ., które doprowadziły do kryzysu 
politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego .
20 Dz . U . 1992 Nr 84, poz . 426 .
21 Sygn . akt W 6/93 .
22 Podobna kwestia została podjęta w orzeczeniu K 34/15 dotyczącym 
obowiązku przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od sędziego Trybunału 
wybranego przez Sejm . Warto jedna przytoczyć treść tego orzeczenia, która 
wyraźnie odbiega (ze względu na brak uprawnienia do wydania wykładni legal-
nej przez TK) od treści uchwały z 1993 r . W orzeczeniu K 34/15 czytamy: „art . 21 
ust . 1 ustawy powołanej w punkcie 1, rozumiany w sposób inny niż przewidu-
jący obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebra-
nia ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, jest niezgodny 
z art . 194 ust . 1 Konstytucji” . Jest to więc klasyczny przykład orzeczenia inter-
pretacyjnego, które de facto zastąpić ma utraconą kompetencję do wydawania 
w formie aktów abstrakcyjnych wykładni legalnych .
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dokonać odpowiednich zmian w ustawie objętej orzeczeniem bądź 
uchylić ją w części lub w całości w terminie określonym w art . 7 
ust . 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym . Wreszcie brak podjęcia 
stosowanej uchwały przez Sejm w terminie sześciu miesięcy trakto-
wany był jako wyraz milczącej zgody co do treści orzeczenia . Ten 
ostatni punkt, choć w istotny sposób usprawniał proces i nie pozwa-
lał utrzymywać swoistego stanu zawieszenia i niepewności co do 
konstytucyjności przepisów, był jednak wyrazistym przykładem 
wykładni rozszerzającej i aktywizmu sędziowskiego . Podkreślić 
wyraźnie należy (co będzie mieć również znaczenie dla postrzega-
nia wyroków zakresowych i interpretacyjnych po 1997 r .), że – 
wbrew prezentowanej wyżej koncepcji instytucji rozpatrzenia przez 
Sejm orzeczenia o niekonstytucyjności jako formy wyrażenia 
wykładni autentycznej, która oddalić może legalną, ale jednak 
wydaną przez organ spoza kręgu instytucji władzy prawodawczej – 
Trybunał Konstytucyjny ograniczał działanie Sejmu jedynie do 
wywarcia wpływu na skutki prawne orzeczenia . Z punktu widzenia 
koncepcji wyłożonej przez Trybunał Sejm nie dokonywał swoistej 
wykładni i stał na straży systemu normatywnego tworzonego przez 
niego samego, ale wstrzymywał skutki prawne orzeczenia, które już 
ostateczne nie mogło być w żaden sposób zmienione ani derogowane . 
W uzasadnieniu do przywołanej ustawy czytamy in extenso, że 

Ustanowienie w art. 33a ust. 2 Konstytucji RP warunku rozpatrze-
nia przez Sejm orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego o niezgod-
ności ustawy z Konstytucją nie oznacza, że nie mają one prawnej 
mocy obowiązującej do czasu ich rozpatrzenia (i akceptacji) przez 
Sejm, a także – o czym niżej – w sytuacji nierozpatrzenia ich 
w określonym terminie przez Sejm. Stosownie do art. 33a ust. 1 
Konstytucji RP orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego bowiem 
jest podstawą stwierdzenia zgodności lub niezgodności ustawy 
z Konstytucją („TK orzeka o zgodności z Konstytucją ustaw...”). 
Obowiązujące orzeczenie, a nie jego projekcja podlega rozpatrze-
niu przez Sejm (art. 33a ust. 2 Konstytucji). Zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prezes Trybunału Konstytu-
cyjnego przedkłada Sejmowi „orzeczenie stwierdzające niezgod-
ność z Konstytucją aktu ustawodawczego”. Dlatego też zgodnie 
z wyraźnym brzmieniem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 
orzeczenia są ostateczne (art. 30 ust. 1 ustawy o Trybunale Konsty-
tucyjnym), a orzeczenia stwierdzające niezgodność ustaw z Kon-
stytucją nie mogą być ponadto – inaczej niż orzeczenia dotyczące 



319wyRokI InTERPRETaCyJnE I zakRESowE w SPoRzE SądU naJwyżSzEgo I...

innych aktów – kwestionowane w trybie ponownego rozpatrzenia 
sprawy (art. 30 ust. 2–3 ustawy o TK).

Rozpatrzenie orzeczenia i jego akceptacja lub oddalenie przez 
Sejm ma znaczenie prawne natomiast, gdy idzie o skutki prawne 
orzeczenia dla prawa obowiązującego. Do tego czasu skutki orze-
czenia, stwierdzającego niezgodność ustawy z Konstytucją, po-
zostają pod warunkiem prawnym (conditio iuris) i w tym sensie 
zależą od uchwały Sejmu, jeżeli – o czym niżej – podjęta została 
ona w terminie określonym przez ustawę.

Wyżej zarysowany stan prawny i kompetencje Trybunału 
Konstytucyjnego utrzymały się do 1997 r ., kiedy to weszła w życie 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej . Uchwalenie „pełnej konsty-
tucji” oznaczało nie tylko wprowadzenie nowego reżimu prawnego, 
ale również zamknięcie pewnego etapu rozwoju systemu politycz-
nego i prawnego, czemu dano wyraz – w szczególności – w brzmie-
niu i redakcji przepisów końcowych i przejściowych do nowej 
ustawy zasadniczej .

Podstawa prawna działania Tk od 1997 r.

Konstytucja 1997 r . postrzegana może być jako zwieńczenie trans-
formacji ustrojowej . Wszelkie urządzenia o charakterze zarówno 
temporalnym, jak i ekstraordynaryjnym nie tylko były przez nią 
derogowane, ale również traciły rację bytu z punktu widzenia 
doktrynalnego . W sposób szczególny ten przeskok jakościowy 
widać w korpusie przepisów dotyczących sposobu funkcjonowania 
Trybunału Konstytucyjnego .

Przepisy dotyczące sądu konstytucyjnego23, choć odnaleźć 
można również w rozdziałach wcześniejszych – gdy mowa o proce-
durze legislacyjnej – to jednak zostały zebrane przede wszystkim 
w rozdziale VIII Sądy i Trybunały. Jednak równie istotne, z punktu 
widzenia prowadzonej analizy i sporu pomiędzy Trybunałem 

23 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie będzie analizowana, gdyż jej 
przepisy nie są przedmiotem kontrowersji pomiędzy Sądem Najwyższym 
a Trybunałem Konstytucyjnym .
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Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym, są przepisy przejściowe 
i końcowe polskiej ustawy zasadniczej . Tam odnajdujemy regulacje 
dotyczące wykładni legalnej – powszechnie obowiązującej wykładni 
prawa, która mogła być wydawana do czasu wejścia w życie Konsty-
tucji RP z 1997 r . Obowiązująca ustawa zasadnicza w istotny sposób 
ograniczyła zakres działania Trybunału . Art . 188 Konstytucji wpro-
wadził enumerację spraw, co do których sąd konstytucyjny może 
orzekać, tj . zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konsty-
tucją; zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodo-
wymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej 
w ustawie; zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne 
organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi i ustawami; zgodności z Konstytucją celów lub 
działalności partii politycznych; skargi konstytucyjnej, o której 
mowa w art . 79 ust . 1 . Pięciopunktowy katalog został uzupełniony 
o kompetencję zawartą w dyspozycji art . 189 uznającego sąd konsty-
tucyjny za sąd kompetencyjny .

Najważniejszą zmianą było pozbawienie Trybunału uprawnienia 
do wydawania wykładni powszechnie obowiązującej prawa . Choć 
zgodnie z zasadą legalizmu (art . 7 Konstytucji) każdy organ władzy 
publicznej – a sądy i trybunały, będąc władzą odrębną, nie są jednak 
niczym innym jak gałęzią władzy publicznej – musi działać 
w granicy i na podstawie prawa, to kwestia braku uprawnień do 
wydawania wykładni legalnej została szerzej doprecyzowana 
w przepisach końcowych .

Kluczowy dla analizowanej materii pozostaje art . 239 Konstytu-
cji . Stanowi on w ust . 1, że w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie 
Konstytucji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności 
z Konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej wejścia w życie 
nie są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który może 
odrzucić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego większością 
⅔ głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów . 
Nie dotyczy to orzeczeń wydanych w następstwie pytań prawnych 
do Trybunału Konstytucyjnego . Co wskazuje na swego rodzaju 
okres adaptacji do nowej – posttransformacyjnej rzeczywistości 
prawnej . Natomiast w ust . 2 stanowi, że postępowanie w sprawach 
o ustalenie przez Trybunał Konstytucyjny powszechnie 
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obowiązującej wykładni ustaw, wszczęte przed wejściem w życie 
Konstytucji, podlega umorzeniu . Tym samym definitywnie zostaje 
zamknięty pewien rozdział funkcjonowania sądu konstytucyjnego . 
Co więcej, ust . 3 doprecyzowuje, że z dniem wejścia w życie Konsty-
tucji uchwały Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących 
wykładni ustaw tracą moc powszechnie obowiązującą . W mocy 
pozostają prawomocne wyroki sądu oraz inne prawomocne decyzje 
organów władzy publicznej, podjęte z uwzględnieniem znaczenia 
przepisów ustalonych przez Trybunał Konstytucyjny w drodze 
powszechnie obowiązującej wykładni ustaw .

Przywołane przepisy, choć clara non sunt interpretanda 
są podstawą prowadzenia sporu Sądu Najwyższego i Trybunału 
Konstytucyjnego o to, czy w świetle regulacji mówiącej o tym, że 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie 
obowiązującą i są ostateczne (art . 190 Konstytucji), wyroki 
zakresowe i interpretacyjne mają de facto walor powszechnie 
obowiązującej wykładni prawa . Warto w tym miejscu wska-
zać również na postawę wyłożenia wykładni nie tylko językowej, ale 
i rzeczywistej, oddając głos członkom komisji Konstytucyjnej Zgro-
madzenia Narodowego oraz jej ekspertów, którzy podnosili niejed-
nokrotnie kwestię możliwości dokonywania wykładni powszechnie 
obowiązującej zarówno ustaw, jak i samej konstytucji .

Kazimierz Działocha: Powszechnie obowiązująca wykładnia 
przepisów konstytucji, dokonywana przez Trybunał Konstytucyj-
ny, który „żyje” konstytucją, i którego cały byt prawny opiera się 
przede wszystkim na tym, że ma chronić konstytucję, nie powinna 
stanowić kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. W przeciw-
nym razie Trybunał Konstytucyjny, jako jedyny wykładałby prze-
pisy konstytucji w sposób oficjalny, urzędowy. 

Prof. P. Winczorek słusznie mi podpowiada, że Trybunał Kon-
stytucyjny stałby się wówczas permanentną konstytuantą. Byłoby 
to – nie zarzucając niczego Trybunałowi – zbyt duże wywyższenie 
tego organu ponad właściwą konstytuantę, czyli organ upoważ-
niony do stanowienia przepisów konstytucji. Zresztą Trybunał 
Konstytucyjny i tak wykłada przepisy Konstytucji, tyle że czyni 
to incydentalnie przy okazji konkretnych rozstrzygnięć w spra-
wach zgodności prawa z konstytucją. 

W tym przypadku Trybunał Konstytucyjny dowartościo-
wuje, a niekiedy nawet uzupełnia przepisy konstytucyjne. Jest 
to jednak zupełnie inna sytuacja. Trybunał Konstytucyjny tylko 
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okazjonalnie wykłada przepisy konstytucji wtedy, gdy musi roz-
strzygnąć określony przypadek zgodności bądź nie, przepisów 
prawa z konstytucją. Trybunał nie dokonuje wykładni konstytu-
cji w sposób powszechnie wiążący. Byłoby to za dużo, biorąc pod 
uwagę miejsce Trybunału Konstytucyjnego wśród konstytucyj-
nych organów państwa24.

Twórcy Konstytucji czy w przyszłości autorzy komentarzy do 
niej – jak K . Działocha25 i P . Winczorek – wskazywali na wadliwo-
ści rozwiązania polegającego na przypisaniu Trybunałowi Konsty-
tucyjnemu prawa do wydawania wykładni legalnej . Choć 
w przywołanym, jasno prowadzonym wykładzie przeciw uprawnie-
niom, co do których od 1997 r . polski sąd konstytucyjny rości sobie 
prawo, wspomniano o interpretacji Konstytucji, to już w treści 
ustawy zasadniczej pozbawiono Trybunał również prawa wydawa-
nia wykładni powszechnej ustaw zwykłych . Przywołany fragment 
debaty Komisji Konstytucyjnej oraz redakcja Konstytucji sprawiają, 
że wykładnia autentyczna, celowościowa, funkcjonalna – pomijając 
językową, ograniczoną wyżej do krótkiej paremii – podążają 
w kierunku niekorzystnym dla Trybunału w zarysowanym niżej 
sporze z Sądem Najwyższym . Wskazany wyżej skrót histo-
rii rozwoju regulacji dotyczących sposobu funkcjonowania Trybu-
nału Konstytucyjnego, założeń doktrynalnych stojących u podstaw 
kolejnych regulacji oraz kontekst transformacji są dopiero właściwą 
kanwą, na której możliwe jest rozstrzygnięcie (praktycznego) sporu 
pomiędzy sądami . Pomijanie któregokolwiek z tych elementów 
i próba wyabstrahowania praktyki orzeczniczej od doktryny i celo-
wości wprowadzonych przepisów jest natomiast udziałem toczą-
cego się od lat sporu .

24 Biuletyn . Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, 1995, 
nr 25, s . 33 .
25 Warto odnotować, że prof . Kazimierz Działocha był w latach 1985–1993 
sędzią Trybunału Konstytucyjnego . Jego wypowiedzi z 1995 r . są więc podwój-
nie ważne . Po pierwsze, gdyż wypowiadana przez członka Komisji Konstytu-
cyjnej, po drugie jako były sędzia sądu konstytucyjnego – dając zrozumienie 
dla potrzeby samoograniczenia strażników, którzy nie są już przez nikogo 
kontrolowani oraz głębokiej troski o realizację zasady podziału władzy .
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Stanowiska Sn i Tk co do wyroków zakresowych i interpretacyjnych

Literatura przedmiotu jest bogata w opracowania dotyczące 
wyroków zakresowych i interpretacyjnych26 . Problem większości 
opracowań to jednak przyjmowanie percepcji czy też doktryny 
wypracowanej przez sam Trybunał Konstytucyjny . Organ z punktu 
widzenia przepisów Konstytucji mający tak samo silne umocowanie 
do jej interpretacji, jak każdy inny (nie ma bowiem organu upoważ-
nionego do wydawania wykładni legalnej) . Co więcej – organ, który 
w słowach suflowanych przez P . Winczorka i osoby wyżej przy-
toczone, nie powinien mieć uprawnień do wydawania powszech-
nie obowiązującej interpretacji Konstytucji, gdyż godzi to w ideę 
podziału władzy . Sytuowałby on Trybunał jako superkonstytu-
antę27, która nigdy nie kończy obradować . Natomiast w miejscu, 

26 Patrz: T . Woś, Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Lublinesia” 2016, nr 25, z . 3, 
DOI: 10 .17951/sil .2016 .25 .3 .985; M . Dąbrowski, Spór o wyroki interpretacyjne 
Trybunału Konstytucyjnego głos w dyskusji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 
2017, nr 2(36), DOI 10 .15804/ppk .2017 .02 .02; P . Tuleja, Postępowanie przed 
Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie hierarchicznej kolizji norm, „Prze-
gląd Sejmowy” 2009, nr 5(94); W . Białogłowski, Wznowienie postępowania 
w następstwie wydania przez TK wyroku interpretacyjnego, [w:] Skutki wyro-
ków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red . M . Bernatt, 
J . Królikowski, M . Ziółkowski, Warszawa 2013; K . Janas, O niektórych skut-
kach prawnych i wątpliwościach, jakie rodzą orzeczenia zakresowe Trybunału 
Konstytucyjnego  – uwagi na marginesie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 10 marca 2015 r., sygn. K 29/13, „Studia Prawa Publicznego” 2016, 
nr 3(15); M . Hermann, Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego 
z perspektywy teoretycznoprawnej. Instrument ochrony ładu konstytucyjnego 
czy środek zapewniania jednolitości orzecznictwa?, Warszawa 2015 .
27 Wracając do prowadzonej „na marginesie” analizy porównawczo-prawnej, 
wskazać należy, że problem naruszenia podziału władz oraz wkraczania sądu 
konstytucyjnego jako swoistej permanentnej konstytuanty i zarazem niede-
mokratycznego prawodawcy (choć działającego na poziomie norm, a nie 
przepisów) jest przedmiotem uwagi nie tylko polskich konstytucjonalistów . 
Sprawa granic dla poszczególnych gałęzi władzy była przedmiotem wykładu 
wygłoszonego przez Sąd Najwyższy USA, gdy uzasadniał on swoje orzecze-
nie w sprawie Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, No. 19-1392, 
597 U.S . Czytamy w nim, że „bez jakiejkolwiek podstawy w tekście konsty-
tucji, historii czy precedensie Roe wprowadził w całym kraju szczegółowy 
zespół norm” (ang . without any grounding in the constitutional text, history, 
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w którym poruszane bywają kwestie sporu pomiędzy Trybunałem 
a Sądem Najwyższym, przytaczanie przede wszystkim opracowań 
tego pierwszego i doktryny przez niego wypracowanej, a następnie 
akademickie wyrokowanie co do słuszności poglądów jest swoistym 
wykroczeniem przeciw zasadzie nemo iudex in causa sua . Staje się 
bowiem tak, że podstawą rozstrzygnięcia sporu mają być stanowi-
ska wypracowane przez jedną ze stron . Po raz pierwszy orzeczenie 
interpretacyjne wydane zostało w sprawie U 12/92 zakończonej 
orzeczeniem z 20 kwietnia 1993 r .28 Sprawa ta dotyczyła aktu wyko-
nawczego  – rozporządzenia . Natomiast pierwszy wyrok interpre-
tacyjny odnoszący się do ustawy wydany został 18 października 
1994 r .29 Historia wyroków interpretacyjnych poprzedza więc regu-
lacje Konstytucji z 1997 r ., w której ograniczono możliwość wyda-
wania powszechnej wykładni przepisów przez Trybunał . Niemniej 
to już pod rządami obecnej Konstytucji, a dokładnie w 2009 r ., Sąd 
Najwyższy – podejmując uchwałę w sprawie o sygn . III PZP 2/09 –  
zakwestionował uprawnienie i praktykę Trybunału . Od tego 

or precedent, Roe imposed on the entire country a detailed set of rules) i dalej 
„kształt orzeczenia w sprawie Roe wygląda jak legislacja, a Sąd dostarczył 
uzasadnienia, jakie oczekiwano by raczej od prawodawcy” (ang . the scheme 
Roe produced looked like legislation, and the Court provided the sort of expla-
nation that might be expected from a legislative body), a wreszcie „Konstytucja 
nie zabrania obywatelom poszczególnych stanów wprowadzić regulacji lub 
zakazu aborcji . Roe i Casey naruszyły te uprawnienie . Sąd odrzucając te decy-
zje, przywraca rzeczone uprawnienie ludowi [suwerenowi – J .S .] i jego wybra-
nym reprezentantom” (ang . the Constitution does not prohibit the citizens of 
each State from regulating or prohibiting abortion. Roe and Casey arrogated 
that authority. The Court overrules those decisions and returns that author-
ity to the people and their elected representatives) . Zestawienie argumentacji 
i fragmentów wyroku Sądu Najwyższego z praktyką i sposobem wydawania 
orzeczeń przez Trybunał Konstytucyjny (przy zachowaniu proporcji wyni-
kających z odmienności systemów prawnych) wskazuje na daleko idące 
podobieństwa co do deliktów wymierzonych w ideę podziału władzy, a prze-
jawiających się aktywizmem . Wyroki zakresowe i interpretacyjne, którym 
przydaje się charakter wprowadzających wykładnię powszechnie obowiązu-
jącą, są w istocie próbą przejęcia kompetencji władzy prawodawczej – choć na 
poziomie norm, a nie przepisów . Uzasadnienia do wydawanych w tych spra-
wach wyroków, podobnie jak w przypadku zdemaskowanej przez sam Sąd 
Najwyższy praktyki amerykańskiej, mają więcej podobieństw do legislacji niż 
procesu stosowania prawa i praktyki orzeczniczej .
28 OTK ZU 1993, poz . 9 .
29 Sygn . akt K 2/94; OTK ZU 1994, poz . 36 .
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momentu eskalacja konfliktu między Sądem a Trybunałem spowo-
dowała przejście w fazę sporu kompetencyjnego . Wydaje się nato-
miast, że niedostrzeżoną dotychczas w literaturze przedmiotu 
cezurą prowadzonego sporu jest 2015 r . Otóż po wyrokach interpre-
tacyjnych i zakresowych, które wpłynęły negatywnie na dynamikę 
sporu o Trybunał Konstytucyjny oraz doprowadziły (jako element 
ciągu zdarzeń) do kryzysu państwowego, Sąd Najwyższy nie wyko-
rzystał szansy, by wskazać na słuszność własnego, dotychczaso-
wego stanowiska . Wręcz przyjął postawę milczącą wobec praktyki 
polskiego sądu konstytucyjnego . Spór pomiędzy Sądem Najwyż-
szym a Trybunałem Konstytucyjnym zogniskowany jest wokół 
trzech zagadnień . Po pierwsze, możliwości wydawania wyroków 
interpretacyjnych i zakresowych . Po drugie, mocy wiążącej wyro-
ków interpretacyjnych i zakresowych . Po trzecie, wyroków inter-
pretacyjnych jako podstaw do wznowienia postępowania sądowego 
i administracyjnego w trybie art . 190 ust . 4 Konstytucji30 . Ostatnie 
z pól sporu, w kontekście prezentowanej analizy, traktować należy 
jako formalny powód wydania szeregu opinii przez Sąd Najwyż-
szy i wtórny wobec problematyki samej możliwości wydawania 
tego rodzaju wyroków, a w przypadku ich wydania – mocy obowią-
zującej . W literaturze przedmiotu spotyka się pogląd, że spór – ze 
względu na ważkość argumentów obu stron – nie jest możliwy do 
jednoznacznego rozstrzygnięcia31 . Rozdział ten, co można wywnio-
skować ze sposobu dotychczas prowadzonej analizy, jest głosem 
wspierającym przeciwników działalności Trybunału . Ów głos 
wybrzmiewa przy wykorzystaniu ww . analiz historyczno-prawnych 
(pozwalających poszukiwać wykładni autentycznej Konstytucji) 
oraz wypływających wprost z teorii podziału władzy . Dodatkowo 
uzupełnionych analizą skutków wyroków interpretacyjnych 
i zakresowych na poziomie nie realizacji przepisów prawa proce-
sowego (co jest przedmiotem analiz wskazanej już wcześniej 

30 M . Dąbrowski, Spór o wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyj-
nego głos w dyskusji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 2(36), 
DOI 10 .15804/ppk .2017 .02 .02, s . 29 .
31 L . Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s . 40; M . Dąbrowski, Spór 
o wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego głos w dyskusji, „Przegląd 
Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 2(36), DOI 10 .15804/ppk .2017 .02 .02, s . 32 .
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literatury), ale poziomu systemu prawnego i politycznego . Zapo-
życzona z systemu niemieckiego instytucja wyroków interpreta-
cyjnych (a dalej zakresowych) jest de facto sposobem Trybunału 
Konstytucyjnego na obchodzenie braku uprawnienia do wydawania 
wykładni powszechnie obowiązującej . Przeniesienie do rozbudo-
wanej sentencji wyroku interpretacji sprawić ma, że cieszyć się ona 
będzie statusem określonym w art . 190 ust . 1 Konstytucji, tj . będą 
powszechnie obowiązujące i ostateczne . Takie też jest stanowisko 
Trybunału . Każdorazowo, wydając orzeczenie zakresowe lub inter-
pretacyjnie, pozostaje na stanowisku, że – choć nie posiada upraw-
nienia do wydania wykładni legalnej – jego interpretacja przepisów 
i wydobyte z niego normy powinny zyskać walor powszechnie 
obowiązujący . Tak jak sam wyrok, w którego sentencji zostały wska-
zane . Celem wydawania wyroków interpretacyjnych i zakresowych 
ma być stabilność orzecznicza i systemu normatywnego . Trybunał 
i jego orzecznictwo32 podążają za zasadą wykładni ustaw w zgodzie 
z konstytucją33 . Tego typu działanie ma być również wyrazem 
powściągliwości sędziowskiej34, w perspektywie której wszystkie 
wyroki interpretacyjne są traktowane jako afirmatywne (tj . wskazu-
jące na zgodność z ustawą zasadniczą) . Wydaje się jednak, że skala 
skutków negatywnych dla systemu prawnego i politycznego (pomi-
jając już zupełnie brak podstawy prawnej, co godzi w zasadę legali-
zmu i działanie praeter legem dla osiągnięcia kompetencji i stuków 
wyraźnie niepożądanych przez konstytuantę) przemawia na rzecz 
odrzucenia tej kreatywnej koncepcji . Przed wejściem w trwały spór 
z Trybunałem Konstytucyjnym Sąd Najwyższy prowadził niejed-
nolitą praktykę orzeczniczą w zakresie orzeczeń interpretacyj-
nych . Przykładem wczesnych orzeczeń wspierających stanowisko 
Trybunału może być wyrok z 22 listopada 2002 r .35, w którym Sąd 
Najwyższy wprost mówił o związaniu wykładnią . Ponadto, przed 
2009 r . spotkać można również szereg orzeczeń wspierających tezę 

32 Wyrok TK z 24 lutego 1997 r ., sygn . K 19/96, OTK ZU nr 1/1997, poz . 6 .
33 Metoda ta po raz kolejny staje się powodem odesłania do amerykańskiej 
jurysprudencji, z której to się wywodzi . Patrz: T . Ziński, Domniemanie konsty-
tucyjności ustaw w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2016 .
34 L . Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, 
Warszawa 1987, s . 215 .
35 Sygn . akt IV CKN 1497/00 .
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o możliwości wznowienia postępowania cywilnego na podstawie 
wydanego wyroku interpretacyjnego36 . Przeciwne stanowisko wska-
zujące, że „ze względu na niewystarczające umocowanie w przepi-
sach Konstytucji [wyroki interpretacyjne  – J .S .] nie mogą jednak 
wywrzeć pożądanego skutku w praktyce sądowej” wyrażone zostało 
w uchwale z 3 lipca 2003 r .37 Ciekawe dla tej wczesnej fazy relacji 
pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym jest 
stwierdzenie, że „wykładnia przepisów prawa dokonywana przez 
Trybunał Konstytucyjny nie ma dla sądów mocy obowiązującej, ale 
w konkretnym przypadku brak jest uzasadnionych podstaw, aby 
kwestionować jej trafność”, zawarte w wyroku z 21 maja 2003 r .38 

Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w przywołanej już uchwale 
z 17 grudnia 2009 r . i podjętej na wniosek Rzecznika Praw Obywa-
telskich miało na celu wyeliminowanie dotychczasowych rozbież-
ności w orzeczeniach Sądu Najwyższego i sądów powszechnych . Sąd 
Najwyższy stwierdził w uchwale, że 

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające w senten-
cji niezgodność określonej wykładni aktu normatywnego, które 
nie powoduje utraty mocy obowiązującej przepisu, nie stanowi 
podstawy do wznowienia postępowania na podstawie przewi-
dzianej w art. 4011 k.p.c. 

To, co jednak jest najistotniejsze dla wyłożenia stanowiska Sądu 
Najwyższego, znalazło się nie w sentencji (art . 4011 k .p .c . – trakto-
wać można jako pretekst do wykładu), ale w uzasadnieniu . Przeczy-
tać tam można, in extenso:

Kwestia konstytucyjności lub niekonstytucyjności danego prze-
pisu nie powinna być rozstrzygana na podstawie kryterium jego 
wykładni ukształtowanej w odniesieniu do interpretowanego 
przepisu w praktyce Sądu Najwyższego lub praktyce sądów po-
wszechnych. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w pozbawieniu 
Trybunału Konstytucyjnego z dniem wejścia w życie Konstytucji 
RP z 1997 r. kompetencji do ustalania powszechnie obowiązującej 

36 Sygn . akt III UO 6/08, III UO 10/08, III UO 12/08 . Wyroki niepubliko-
wane, za M . Dąbrowski, Spór o wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytu-
cyjnego głos w dyskusji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 2(36), 
DOI 10 .15804/ppk .2017 .02 .02, s . 38 .
37 Sygn . akt III CZP 45/03; ONSC 2004, nr 9, poz . 136 .
38 Sygn . akt IV CKN 178/01; ONSC 2004, nr 7–8, poz . 123 .
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wykładni ustaw. Trybunał Konstytucyjny wprawdzie nie ustala już 
powszechnie obowiązującej wykładni ustaw, jednak nadal wydaje 
orzeczenia interpretacyjne zawierające w sentencjach wykładnię 
przepisów prawa poddawanych badaniu pod względem zgodności 
z Konstytucją. Tymczasem, skoro zgodnie z art. 239 ust. 3 Kon-
stytucji, uchwały Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia 
wykładni ustaw utraciły moc powszechnie obowiązującą, przeto 
w aktualnym stanie prawnym należy przyjmować, że orzeczenia 
interpretacyjne ustalające powszechnie obowiązującą wykładnię 
ustaw powinny być traktowane identycznie jak każda inna forma 
wykładni niewiążącej. W konsekwencji zawarta w sentencjach 
tego typu orzeczeń wykładnia przepisów prawa nie ma waloru po-
wszechnie obowiązującego, ponieważ wykracza poza treść art. 188 
pkt 1 w związku z art. 190 ust. 1 Konstytucji (postanowienie z dnia 
6 maja 2003 r., I CO 7/03, niepublikowane).

Sąd Najwyższy w uchwale wykorzystał – rekonstruowaną 
w odmienny sposób w niniejszym rozdziale ratio stojącą za obec-
nymi regulacjami konstytucyjnymi . Choć nie przywołał interpreta- 
cji quasi-autentycznej, którą wydać można na podstawie protokołów 
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, to podążał za 
wskazaniami obecnymi w nich . Sąd Najwyższy nie podjął natomiast 
kwestii braku postawy prawnej i nie wskazał wprost na działanie 
praeter legem Trybunału, co w sposób zasadniczy oznaczałoby 
wejście już nie w spór kompetencyjny, ale zarzut co do legalności 
działania polskiego sądu konstytucyjnego .

Spór toczony na kanwie możliwości lub nie stosowania 
art . 4011 k .p .c . w związku z wydanym wyrokiem interpretacyjnym 
znaleźć może kolejny etap w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym . Bowiem na podstawie skargi konstytucyjnej 
złożonej 20 maja 2018 r . skarżący domaga się zbadania konstytucyj-
ności art . 4011 k .p .c . rozumianego w ten sposób, że wyłącza możli-
wość wznowienia postępowania w przypadku wydania przez 
Trybunał Konstytucyjny wyroku interpretacyjnego stwierdzającego 
w sentencji niezgodność z Konstytucją określonej wykładni aktu 
normatywnego . Skarżący domaga się więc wprost wydania wyroku 
interpretacyjnego co do przepisu, który stał się podstawą do wyda-
nia przez Sąd Najwyższy uchwały (mającej moc zasady prawnej), 
wskazującej na niezasadność wydawania wyroków interpretacyj-
nych w ogóle, a co najmniej podających ich zasadność w wątpliwość . 
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Postępowanie to o sygn . akt SK 17/18 od ponad czterech lat pozo-
staje w faktycznym zawieszeniu . Stanowiska w sprawie zostały 
przedstawione przez Sejm Rzeczypospolitej, Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Prokuratora Generalnego39 . Z nadesłanych stano-
wisk wyczytać można, że sugerowanym rozwiązaniem zaistniałego 
problemu jest oddalenie sprawy . Niemniej przed Trybunałem 
Konstytucyjnym od kilku lat i w związku z tą sprawą rysuje się 
możliwość do działania na wzór „konserwatywnego orzeczenia” 
Sądu Najwyższego USA, w którym odrzuciłby własną, dotychcza-
sową aktywistyczną praktykę . Rozwiązanie takie wydaje się jednak 
mało prawdopodobne, gdyż szaty skrojone dla Trybunału Konsty-
tucyjnego przez konstytuantę wyraźnie są zbyt ciasne, a postawa 
aktywistyczna umożliwia wywieranie – bez ograniczeń, jako że sąd 
konstytucyjny jest ostatnim ze strażników – wpływu na kształt 
systemu prawnego i politycznego Polski .

Skutki orzeczeń interpretacyjnych i zakresowych 
dla funkcjonowania systemu

Literatura przedmiotu skupiona jest przede wszystkim wokół 
problemu wpływu wyroków interpretacyjnych i zakresowych 
na sposób funkcjonowania sądownictwa powszechnego i admi-
nistracyjnego40 . Mniej miejsca poświęca się wpływowi orzeczeń 
interpretacyjnych na całość funkcjonowania systemu prawnego 

39 Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 7 listopada 2019 r ., sygn . akt 
PK VIII TK 53 .2018; Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 sierp-
nia 2018, sygn . akt V .51 0 .112 .20 18 .KM/GH; Pismo Marszałka Sejmu z dnia 
3 lipca 2019 r ., sygn . akt BAS-WAKU-1877/18 .
40 Patrz: T . Majer, Skutki zakresowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 28 czerwca 2016 r. dla ustalenia opłat egzekucyjnych. Analiza orzecz-
nictwa sądów administracyjnych, „Folia Iuridica Universitatis Wratislavien-
sis” 2020, nr 9 (2), 10 .34616/fiuw .2020 .2 .204 .222; Skutki wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red . Maciej Bernatt, Jakub Króli-
kowski, Michał Ziółkowski, Warszawa 2013; Roman Trzaskowski, Skutki 
prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w ujęciu czasowym, „Zeszyty 
Prawnicze UKSW” 2003, 3 (2) .
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(konstytucyjnego) i politycznego . W nich zawarty jest też problem 
samej pozycji Trybunału Konstytucyjnego, jego polityzacji poprzez 
postawę aktywistyczną . Uwagi na tym tle czynił Bogusław Bana-
szak, który pisał wprost, że Trybunał „odgrywa nie tyle rolę 
«negatywnego ustawodawcy», co przekształca się w pozytywnego, 
«zastępczego ustawodawcę»”41 . Szerzej o kwestii działalności  
prawotwórczej i jej demokratyczności pisał natomiast Adam Suli-
kowski42 . Szerokiego przeglądu literatury dotyczącej Trybunał 
Konstytucyjnego jako strażnika  – co jest przedmiotem i niniej-
szego rozdziału – dokonał natomiast Sławomir Tkacz43 . Wskazał on 
za Adamem Sulikowskim, że 

zaakceptowano na ogół twierdzenie o niezbędności, a tym samym 
legitymacji aktywistycznych technik orzeczniczych sądów konsty-
tucyjnych, do których zaliczyć można np. odkrywanie w konsty-
tucjach pozatekstowych zasad czy wartości. Nie dostrzegano bądź 
starano się przemilczeć to, że często takie „odkryte” normy mają 
po prostu dostarczyć systemowego kamuflażu dla zamaskowania 
komunikatu o tym, iż dana ustawa jest w opinii sędziów nieracjo-
nalna lub jej wprowadzenie byłoby niecelowe44. 

Podkreślił również, z czym można się zgodzić, że do czasu 
kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego żadna z kolejnych 
większości parlamentarnych, żadne stronnictwo – czy to opozy-
cyjne, czy to rządowe – nie negowało kompetencji aktywistycz-
nych polskiego sądu konstytucyjnego . Co więcej zauważyć należy, 
że to ten konsens sceny politycznej odnośnie do aktywistycznej 
postawy, a co za tym idzie politycznej działalności Trybunału 
Konstytucyjnego, stał się powodem kryzysu 2015 r ., który rozcią-
gnął się na lata kolejne . Casus i wyrok z 3 grudnia 2015 r .45 

41 B . Banaszak, Aktywizm orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, „Prze-
gląd Sejmowy” 2009, nr 4, s . 82 .
42 A . Sulikowski, Tworzenie prawa przez sądy konstytucyjne i jego demokra-
tyczność, „Państwo i Prawo” 2005, nr 8, s . 19 i nast .
43 S . Tkacz, Trybunał Konstytucyjny jako organ stojący na straży konstytucyj-
ności: uwagi na tle analizy orzecznictwa z 2017 r., „Filozofia Publiczna i Eduka-
cja Demokratyczna” 2018, nr 1, DOI: 10 .14746/fped .2018 .7 .1 .13 .
44 Tamże, s . 11 . Por . A . Sulikowski, Konstytucja  – System  – Hegemonia. 
„(Anty)polityczna” funkcja argumentów systemowych w orzecznictwie konsty-
tucyjnym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2016, t . 104, s . 255 .
45 Sygn . akt K 34/15 .
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posłużyć mogą jako egzemplifikacja wpływu aktywizmu na 
system prawny i polityczny . Choć raz jeszcze podkreślić należy, że 
pierwotne źródło problemu tkwiło w samej działalności sądu 
konstytucyjnego, o którym już w 1994 r . Lech Morawski pisał 
tak: „na płaszczyźnie oficjalnych deklaracji TK przybiera pozę 
nieomal świętego, który nigdy nie grzeszy przeciwko wskazaniom 
tekstów prawnych . Na płaszczyźnie tego, co faktycznie robi, 
sprawa nie jest jednak tak oczywista”46 .

Kryzys 2015 r . związany był bezpośrednio z konsensem klasy 
politycznej co do milczącej zgody na wykraczanie Trybunału 
Konstytucyjnego poza ramy przypisane mu Konstytucją, notabene 
podkreślał od co najmniej 2009 r . Sąd Najwyższy . Sytuacja kryzy-
sowa związana była również z okresem tranzycji władzy po wybo-
rach 2015 r ., które wyłoniły nową większość parlamentarną, 
o odmiennym profilu ideowym niż dotychczasowa . Co więcej, 
koalicja składająca urzędy władzy wykonawczej (ale i nowa koalicja 
mająca uformować rząd) posiadała w pamięci doświadczenie 
2007 r ., kiedy to proces lustracyjny, który objąć miał m .in . szkolnic-
two wyższe, został powstrzymany jedynie na skutek wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z 11 maja 2007 r .47, możliwego do wydania 
jedynie dzięki kompozycji składu sądu konstytucyjnego . Rok 2015 
miał być jednak przełomowy dla historii polskiej polityki i sądow-
nictwa konstytucyjnego, jako że pierwszy raz w historii wybory 
powszechne i tranzycja władzy zbiegły się w czasie z terminem 
wygaśnięcia kadencji 5 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego . 
Co więcej, rozpoczynająca się kadencja miała być tą, w której 
w pierwszych 2 latach wyłoniona zostanie nowa większość w sądzie 
konstytucyjnym . Tym samym spełniły się przepowiednie Jerzego 
Zajadły z 2009 r . piszącego:

gdyby w Polsce któraś z dominujących sił politycznych zdobyła 
pełnię władzy, czego nie możemy wykluczyć, […] to jest w stanie 
tak skonstruować skład Trybunału, by uczynić z niego organ de 

46 L . Morawski, Spór o pojęcie państwa prawnego, „Państwo i Prawo” 1994, 
nr 4, s . 11 i nast .
47 Sygn . akt K 2/07 .
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facto politycznie podporządkowany partiom kontrolującym władzę 
ustawodawczą i wykonawczą48. 

Przy czym trzecim warunkiem sine qua non tego działania 
musiał być (prócz dominacji politycznej w dwóch gałęziach władzy) 
zbieg końca kadencji wielu sędziów, co właśnie miało miejsce 
w latach 2015–2017 .

Analiza wyroku z 3 grudnia 2015 r . abstrahuje zupełnie od 
kwestii kultury politycznej oraz niezrozumiałej (również dla TK) 
decyzji o wyborze niejako „awansem” dwóch sędziów przez ustę-
pujący Sejm siódmej kadencji . Poszczególne postanowienia wyroku 
mają charakter zarówno interpretacyjny, jak i zakresowy, co w dość 
paradoksalny sposób spina klamrą przyczynę i efekt kryzysu . 
Wyrósł on z aktywizmu i zakończył się wyrokiem aktywistycznym .

Trybunał orzekł, że art . 21 ust . 1 ustawy powołanej w punkcie 1 
sentencji49, rozumiany w sposób inny niż przewidujący obowiązek 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznego odebrania 
ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, jest 
niezgodny z art . 194 ust . 1 Konstytucji . Czym po raz kolejny, próbu-
jąc wprowadzić do sentencji wykładnię przepisu, starał się jej nadać 
moc powszechnie obowiązującą i cechę ostateczności . Dalej orzekł, 
że art . 137 ustawy powołanej w punkcie 1 sentencji, w zakresie, 
w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 
6 listopada 2015 r ., jest zgodny z art . 194 ust . 1 Konstytucji, a w zakre-
sie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 
odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r ., jest niezgodny z art . 194 ust . 1 
Konstytucji . Wyrok w części, w jakiej można uznać go za zakre-
sowy, miał mieć niejako „salomonowy” charakter, niemniej była 
to próba łagodzenia skutków largo aktywizmu poprzez kolejne 
działanie aktywistyczne .

Co znamienne skład sędziowski 2015 r . nie skorzystał z mądrości 
płynącej z doświadczenia własnej instytucji . Podobna bowiem sytu-
acja, tj . zbieg ustalenia treści prawa obowiązującego z próbą 

48 J . Zajadło, Wewnętrzna legitymacja sądu konstytucyjnego, „Przegląd 
Sejmowy” 2009, nr 4, s . 134 .
49 Tj . art . 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r . o Trybunale Konstytucyjnym 
(Dz . U . poz . 1064) z art . 2 i art . 197 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .



333wyRokI InTERPRETaCyJnE I zakRESowE w SPoRzE SądU naJwyżSzEgo I...

rozstrzygnięcia sporu na tle interpretacji prawa był już w przeszło-
ści . Sprawę tę tak relacjonował w trakcie posiedzenia Komisji 
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która miała rozstrzy-
gnąć o kompetencjach Trybunału, jego ówczesny prezes A . Zoll:

Bardzo przepraszam, że odwołam się do jednej ze spraw, ale spra-
wa ta bardzo dobrze ilustruje wątpliwość wyrażoną przez posła 
W. Cimoszewicza50. Chodzi mi o sprawę wykładni, której doko-
nywał Trybunał Konstytucyjny w zakresie przepisów ustawy o ra-
diofonii i telewizji. Powstał problem, czy z przepisu mówiącego 
o prawie prezydenta do powołania przewodniczącego Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji wynika kompetencja prezydenta do 
odwołania przewodniczącego Rady. Wykładni, którą ustaliliśmy, 
stwierdzającej, że prezydent na podstawie stosownego przepisu ta-
kiej kompetencji nie ma, nie można było przenieść na konkretną 
decyzję. Trybunał Konstytucyjny nie mógł stwierdzić w dokonanej 
wykładni, że odwołanie konkretnej osoby było z punktu widzenia 
prawa nieważne. Tego Trybunałowi nie wolno robić. W związku 
z czym mamy do czynienia z jakby dwiema różnymi płaszczyzna-
mi. Co innego oznacza ustalenie w drodze wykładni treści prawa, 
a co innego oznacza rozstrzyganie konkretnego sporu na podsta-
wie interpretacji przepisu51.

Skutkiem, więc praktyki wydawania orzeczeń zakresowych 
i interpretacyjnych oraz prezentowania ich – wbrew stanowisku 
Sądu Najwyższego jako równych wykładni legalnej – był ogłoszony 
w mediach „zamach na Trybunał Konstytucyjny”, który w świetle 
przedstawionych analiz nie był zamachem, a konsekwencją działań 
tegoż organu . Podkreślić raz jeszcze należy, że konsekwencją prze-
widzianą przez konstytucjonalistów – w cytowanych artykułach – 
na lata przed wydarzeniami 2015 r .52 

50 Włodzimierz Cimoszewicz zadał pytanie dotyczące sporów co do kompe-
tencji, czy możliwe jest ich rozstrzygnięcie poprzez wydanie wykładni prawa 
powszechnie obowiązującego . Pytał, czy gdyby taka wykładnia rozwiewała 
wszelkie wątpliwości co do kompetencji, to może nie byłoby potrzeby przy-
znawać Trybunałowi uprawnienia sądu kompetencyjnego, a jedynie pozosta-
wić uprawnienie do wydawania wykładni legalnej .
51 Biuletyn . Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego 1995, 
nr 25, s . 34 .
52 Fakt ten stał się powodem, dla którego autor niniejszego tekstu zasuge-
rował, że w 2015 r . odbył się nie „zamach na Trybunał”, ale „zamach Trybu-
nału” – a dokładniej jego finał . Patrz: J. Szczepański: Zamach na trybunał? Nie, 
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Podsumowanie i wnioski de lege ferenda

Zgodzić się należy ze stanowiskiem Sądu Najwyższego 
o braku umocowania Trybunału Konstytucyjnego do wydawania 
wykładni legalnej pod pozorem wydawania orzeczeń zakreso-
wych i interpretacyjnych . Podkreślić trzeba ponadto – co wynika 
z treści przepisów Konstytucji oraz wybrzmiewa w debatach 
prowadzonych w ramach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia 
Narodowego  – że rola Trybunału miała być i została określona 
bardzo wąsko . Katalog kompetencji celowo wykluczał możliwość 
wydawania wykładni powszechnie obowiązującej zarówno 
ustaw, jak i samej Konstytucji . Podzielić należy przy tym zdanie 
Marcina Dąbrowskiego, że redakcja art . 188 Konstytucji sprawia, 
że „z zasady proces kontroli konstytucyjności prawa powinien 
przyjmować zero-jedynkowy charakter”53 . Ponadto, choć w proce-
sie stosowania prawa nieuchronnie dokonana musi być wykładnia 
operatywna i rekonstrukcja normy z przepisu, to jednak redak-
cja pkt 3 w art . 188 Konstytucji, mówiącym o kontroli przepisów, 
wskazuje na obowiązek daleko idącej powściągliwości sędziów 
sądu konstytucyjnego, gdy dokonują interpretacji . Gdy kontroli 
podlegać ma przepis, a nie jedna z jego interpretacji (zrekon-
struowana norma), to stanowisko Marcina Dąbrowskiego staje 
się jedynym zgodnym z treścią Konstytucji . Tym samym wyroki 
zakresowe i interpretacyjne nie powinny w ogóle zapadać . 

Jako że polityzacja Trybunału Konstytucyjnego poprzez jego 
aktywistyczne orzecznictwo stała się przyczyną kryzysu 2015 r ., 
który ostatecznie wykroczył poza polski system polityczny i prawny, 
przeto postulatem de lege feredna powinno być wprowadzenie regu- 
lacji zabezpieczającej Polskę na przyszłość przed tego typu działa-
niami . Postulowana zmiana musiałaby oznaczać urzeczywistnienie 
na poziomie przepisów Konstytucji zakazu wydawania wyroków 

raczej zamach Trybunału (wywiad przeprowadzony przez Annę Wittenberg), 
„Gazeta Prawna”, 22 kwietnia 2016 .
53 M . Dąbrowski, Spór o wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyj-
nego głos w dyskusji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 2(36), 
DOI 10 .15804/ppk .2017 .02 .02, s . 33 .
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zakresowych i interpretacyjnych przez Trybunał Konstytucyjny . 
Ponadto, wzorem modelowej regulacji, tj . tej zawartej w art . 239 
Konstytucji, przepis powinien objąć również dotychczas wydane 
wyroki zakresowe i interpretacyjne . Powinien zostać potwierdzony 
brak związania nimi (nie można ich uznać za niewiążące, gdyż 
zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wiążące nigdy nie 
były) . Wprowadzanie tego typu regulacji miałoby charakter rewolu-
cyjny zarówno w zakresie praktyki, jak i doktryny . Polskie środowi-
sko prawnicze musiałoby również odnaleźć nową ścieżkę dla 
kształtowania doktryny prawa konstytucyjnego, która w dużej 
mierze wypływa z korpusu orzeczeń interpretacyjnych i zakreso-
wych . W nowej rzeczywistości prawnej moc oddziaływania tychże 
byłaby bowiem bardzo ograniczona .

Najważniejszą jednak zmianą wypływającą z postulowanej 
nowelizacji byłaby depolityzacja Trybunału Konstytucyjnego . 
Ograniczenie zakusów aktywistycznych, które doprowadziły – 
przy udziale polskiej klasy politycznej – do kryzysu państwo-
wego, wydaje się również wpisywać w zasadę demokratycznego 
państwa prawnego, dbającego o respektowanie Konstytucji, 
podział władz oraz legalizm działania organów (bez względu 
na reprezentowaną gałąź władzy) .





MARCIN KAMIŃSKI 

Granice i wzajemne relacje kompetencji TSUE i TK  
w sferze polskiego porządku prawnego na tle 
naczelnych zasad prawa UE i Konstytucji RP 

Suwerenność państw członkowskich UE a problem autonomii unijnego 
porządku prawnego. granice autonomii i pierwszeństwa prawa 
unijnego w polskim systemie prawnym 

Zagadnienie relacji między suwerennością państw członkowskich 
UE i ich porządkami prawnymi a porządkiem prawnym UE oraz 
kompetencjami UE i jej organów, w tym TSUE, nie jest zagadnie-
niem nowym . Problem ten był eksponowany w dyskusji nauko-
wej i prawnopolitycznej oraz orzecznictwie sądowym niemal od 
początku powstania Wspólnot Europejskich . 

Punktem przełomowym była jednak seria orzeczeń Trybunału 
luksemburskiego, w których proklamowano, że wraz z utworzeniem  
Wspólnot doszło do powołania nowej kategorii porządku praw-
nego, który z jednej strony nie jest porządkiem państwowym lub 
sumą porządków państw założycieli Wspólnot, z drugiej zaś – nie 
jest typowym porządkiem prawa międzynarodowego . Jest to „nowy 
porządek prawnomiędzynarodowy, na rzecz którego państwa 
członkowskie ograniczyły w określonym zakresie swoje suwerenne 
prawa”, a jego podmiotami są nie tylko państwa członkowskie, lecz 
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także ich obywatele1 . W ocenie Trybunału traktaty założycielskie 
wykreowały „swój własny porządek prawny” . Stał się on „inte-
gralną częścią systemów prawnych państw członkowskich”, a sama 
Wspólnota uzyskała w ten sposób „własne kompetencje” wynika-
jące z „ograniczenia suwerenności” lub „transferu kompetencji” 
państw na rzecz Wspólnoty2 . W ten sposób „prawo wynikające 
z Traktatu” stało się „niezależnym źródłem prawa” (an independent 
source of law), które nie może być, ze względu na swój „wyjątkowy 
i pierwotny charakter” (because of its special and original nature), 
„podważone przez krajowe przepisy prawne, jakiejkolwiek rangi” 
(także rangi konstytucyjnej3), „bez pozbawienia go charakteru 
prawa wspólnotowego i bez zakwestionowania podstawy prawnej 
samej Wspólnoty” (overridden by domestic legal provisions, however 
framed, without being deprived of its character as Community law 
and without the legal basis of the Community itself being called into 
question) . Trybunał zastrzegł jednocześnie, że przeniesienie z krajo-
wych porządków prawnych do systemu prawa wspólnotowego okre-
ślonych praw i obowiązków wynikających z traktatów spowodowało 
„trwałe ograniczenie suwerennych praw” tych państw (a permanent 
limitation of their sovereign rights) . W konsekwencji owe państwa nie 
mogą ustanawiać regulacji sprzecznych z prawem traktatowym ani 
nie mogą wyłączyć stosowania tego prawa . Powyższe orzecznictwo 
TSUE było konsekwentnie kontynuowane w późniejszych latach4 . 

Niewątpliwie wykreowana orzeczniczo zasada autonomii 
prawa wspólnotowego (obecnie: prawa unijnego) oraz będąca jej 
pochodną zasada pierwszeństwa stosowania tego prawa przed 
prawem krajowym rodzi poważne wątpliwości na tle relacji 

1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości [dalej: TS] z dnia 5 lutego 1963 r ., 
C-26/62, van Gend en Loos.
2 Wyrok TS z dnia 15 lipca 1964 r ., C-6/64, Flamino Costa.
3 Co zostało potwierdzone w wyroku TS z dnia 17 lutego 1970 r ., C-11/70, 
Internationale Handelsgesellschaft.
4 Zob . np . wyrok TS z  dnia 23  kwietnia 1986  r ., Les Verts/Parlament, 
C-294/83, EU:C:1986:166, pkt  23; opinia TSUE nr 2/13 z dnia 18 grudnia 
2014 r . (przystąpienie Unii do EKPC), EU:C:2014:2454, pkt 157 i przytoczone 
tam orzecznictwo; wyrok TSUE z  dnia 6  marca 2018  r ., Achmea, C284/16, 
EU:C:2018:158, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok TSUE z dnia 
10 grudnia 2018 r ., Andy Wightman, C621/18, ECLI:EU:C:2018:999, pkt 44–45 .
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unijnego porządku prawnego do systemów konstytucyjnych 
państw członkowskich . 

Przede wszystkim powstaje pytanie, jak należy rozumieć „auto-
nomię” prawa unijnego względem krajowych porządków prawnych 
oraz w jakich granicach można uznać supremację unijnego porządku 
prawnego nad krajowymi porządkami prawnymi . O ile stanowisko 
samego Trybunału jest jednoznaczne i kategoryczne, sprowadzając 
się do tezy o bezwzględnym i zasadniczo nieograniczonym charak-
terze zasad autonomii i pierwszeństwa prawa UE, o tyle z punktu 
widzenia krajowych regulacji konstytucyjnych państw członkow-
skich teza ta w takiej postaci jest nie do zaakceptowania . 

Rozwiązanie powyższego dylematu wymaga przede wszystkim 
przyjęcia wstępnych założeń teoretycznych i normatywnych co do 
określonego rozumienia suwerenności państwa oraz autonomii 
krajowego porządku prawnego . Konieczne jest również dostrzeże-
nie dwóch odrębnych i ściśle ze sobą powiązanych perspektyw 
poglądowych związanych z relacjami unijnego porządku prawnego 
oraz porządków krajowych . 

W teorii prawa międzynarodowego oraz prawa państwowego 
pojęcie suwerenności nadal odgrywa istotną rolę . Jest ono utożsa-
miane przede wszystkim z pojęciem państwa jako całowładnego 
i samowładnego podmiotu, wyposażonego w terytorium, ludność 
oraz zasadniczo nieograniczone władztwo prawne . Zgodnie 
z formalno-kompetencyjną perspektywą poglądową pojęcie suwe-
renności jest tożsame z cechą najwyższej, wyłącznej, niezależnej 
i pierwotnej kompetencji podmiotu suwerennego do stanowienia, 
stosowania i wykonywania prawa na danym terytorium . 

W klasycznym ujęciu suwerenność to pojęcie jednolite i niepo-
dzielne, aczkolwiek w nawiązaniu do koncepcji wykształconych 
w amerykańskim państwie federalnym podjęto próbę przeniesienia 
na grunt prawa europejskiego koncepcji „podzielonej suwerenno-
ści” (the doctrine of shared / divided / pooled sovereignty) . W szcze-
gólności zaproponowano odniesienie do relacji między Wspólnotami 
Europejskimi (UE) i państwami członkowskimi doktryny „podzie-
lonej suwerenności”, akcentując możliwość wydzielania pewnych 
płaszczyzn (obszarów) suwerenności, które mogą być odrębnie 
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„zarządzane” przez Unię i państwa5 . Powyższy pogląd wymaga 
jednak odrzucenia, gdyż nie można odnosić konstrukcji związa-
nych z państwami o strukturze federalnej i ich członami do relacji 
między Unią jako organizacją międzynarodową (ponadnarodową) 
i państwami członkowskimi, które mają względem niej charakter 
pierwotny i które pozostają podmiotami w pełni suwerennymi . 
Państwa będące członkami UE przekazują (delegują) jedynie 
pewną część praw suwerennych w ściśle określonych sprawach 
(obszarach polityki państwa) na rzecz Unii w celu zastępczego 
wykonywania tych praw przez tę organizację i jej organy (por . 
koncepcję die EU-Mitgliedstaaten als Herren der Verträge) . Nie 
dochodzi w tym wypadku do zrzeczenia się lub przeniesienia 
choćby części suwerenności państwowej . Nawet jeśli państwa 
członkowskie zostają ograniczone w wykonywaniu praw suweren-
nych, to operacja ta jest co do zasady ograniczona czasowo (przede 
wszystkim okresem istnienia samej UE lub trwania w niej człon-
kostwa danego państwa), odwracalna i limitowana przez 
liczne reguły i zasady krajowej regulacji konstytucyjnej (np . zasadę 
nadrzędności konstytucji, zasadę demokratycznej formy rządów) 
oraz zasady prawa unijnego (w tym zasady subsydiarności i propor-
cjonalności) . Oznacza to, że podmiot suwerenności (państwo usta-
nowione przez Naród jako pouvoir constituent) pozostaje jeden, 
ten sam i niepodzielny, a UE nie staje się współdysponentem suwe-
renności państwa członkowskiego . Uzasadnia to przyjęcie koncep-
cji jednolitej i niepodzielnej suwerenności . 

Nie jest również uzasadniona w świetle założeń doktryny 
państwa suwerennego koncepcja wielopoziomowego konstytucjo-
nalizmu (multilevel constitutionalism), która próbuje dokonać 
tzw . konstytucjonalizacji unijnego porządku prawnego przez uzna-
nie, że podmiotem praw suwerennych w Unii (masters of the Treaties) 
są obywatele państw członkowskich jako właściwy suweren konsty-
tucji krajowych6 . Koncepcja ta przez odwołanie się do „woli” suwe-
rena zbiorowego (narodowego), którego członkowie są także 

5 Por . R . Barents, The Autonomy of Community Law, Hague–London–
New York 2004 .
6 Zob . np . I . Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Crisis of Democ-
racy in Europe, European Constitutional Law Review 2015, nr 11, s . 541 i nast .



341gRanICE I wzaJEmnE RElaCJE komPETEnCJI TSUE I Tk...

adresatami praw i obowiązków wynikających z prawa unijnego, 
dokonuje próby nadania UE pośredniej (zdecentralizowanej) legity-
mizacji konstytucyjnej oraz wykreowania w ten sposób źródła pier-
wotnej autonomii prawa unijnego oraz jego niezależności od 
konstytucji krajowych . Jest to jednak tylko pojęciowe przesunięcie 
zasadniczego problemu braku podstaw normatywnych pierwotnych 
praw suwerennych UE na płaszczyznę skonstruowanego teoretycz-
nie europejskiego demosu, który ma być reprezentowany bezpo-
średnio przez Unię i jej organy . Traktaty unijne nie są również 
w obecnym stanie prawnym konstytucją w materialnym tego słowa 
znaczeniu7 . Przyjmuje się również, że konstytucja jest nierozerwal-
nie związana z państwem8 . W związku z tymi uwagami należy przy-
jąć za prawidłowy pogląd, że skoro Wspólnoty Europejskie oraz 
Unia Europejska zostały utworzone oraz wyposażone w okre-
ślone ramy instytucjonalne i kompetencyjne w drodze klasycznych 
umów międzynarodowych – które następnie wymagały typowej 
transformacji do krajowych porządków prawnych zgodnie z konsty-
tucyjnymi wymogami formalnymi i materialnymi kolejnych państw 
członkowskich – to przywołane organizacje oraz powiązany z nimi 
porządek prawny mają charakter jedynie pochodny i zależny od 
krajowych porządków konstytucyjnych, stanowiących podstawę 
powyższej transformacji . Unia Europejska (a wcześniej Wspólnoty 
Europejskie) nie dysponuje więc kompetencją prawotwórczą pier-
wotną względem państw członkowskich (pouvoir constituant) . 
Trybunał luksemburski nie był zatem uprawniony do orzeczniczego 
wykreowania ex nihilo, w ramach powstałego z woli państw człon-
kowskich porządku prawa ponadnarodowego, niezależnej od tej 
woli podstawy prawnej do wprowadzania do tego porządku nowych 
treści normatywnych oraz do przyjęcia, że Wspólnoty (Unia) mają 
określone prawa własne i w pełni autonomiczne („suwerenne”) 
względem tych państw . 

7 Zob . D . Grimm, Vertrag oder Verfassung: Die Rechtsgrundlage der Euro-
päischen Union im Reformprozeß, Maastricht II, Staatswissenschaften und 
Staatspraxis 6 (1995), s . 509 .
8 Zob . np . J . Isensee, Staat und Verfassung, [w:] tenże, P . Kirchhof red ., Hand-
buch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1. Grundlagen von 
Staat und Verfassung, Heidelberg 1987, § 15, Rn . 1 .



342 maRCIn kamIńSkI 

Unia Europejska nie ma bowiem pierwotnych (niepochodnych), 
swoistych, immanentnych praw suwerennych jako podmiot prawa 
międzynarodowego (ponadnarodowego) . Organizacja ta posługuje 
się wyłącznie kompetencjami państw członkowskich i może je wyko-
nywać tylko w granicach traktatowego upoważnienia . Są to zatem 
kompetencje delegowane przez państwa członkowskie, a sama 
delegacja jest operacją odwołalną i musi pozostawać pod bieżącą 
kontrolą zgodności wykonywania kompetencji z nią związanych 
z krajowymi konstytucjami . W ramach takiego ujęcia UE (a wcze-
śniej Wspólnoty Europejskie) nie była nigdy i nie jest również 
obecnie podmiotem suwerennym9 .3 . Z punktu widzenia rozgrani-
czenia kompetencji UE oraz państw członkowskich istotne znacze-
nie ma rozumienie zasady autonomii unijnego porządku prawnego . 
Jak już stwierdzono, zasada ta została proklamowana przez Trybu-
nał luksemburski w latach 60 . XX w ., stając się podstawą do norma-
tywnego ustanowienia dalszych zasad prawa unijnego, w tym zasady 
pierwszeństwa i bezpośredniej skuteczności . 

Pojęcie autonomii porządku prawnego bazuje na właściwości 
autoreferencyjności normatywnej . Autonomiczny porządek prawny 
to taki porządek, który samodzielnie, samoistnie i niezależnie od 
innego porządku prawnego określa podstawy i zasady swojego 
tworzenia i zmiany oraz obowiązywania, stosowania i interpretacji 
należących do niego reguł . Tak rozumiany porządek nie musi mieć 
charakteru zamkniętego . Może on zostać otwarty na normy innego 
porządku, jednak podstawy i zasady ich obowiązywania (stosowa-
nia) oraz rozstrzygania ewentualnych kolizji normatywnych muszą 
być określone samodzielnie przez porządek autonomiczny . Jeżeli 
określony porządek prawny zależy choćby w minimalnym zakresie 
od reguł innego porządku (np . w zakresie zasad tworzenia lub 
zmiany), wtedy nie ma on charakteru autonomicznego . Uprawnione 
jest w takiej sytuacji mówienie o porządku prawnym pochodnym . 

Tak rozumiana autonomia może przysługiwać jedynie porząd-
kom prawnym ustanowionym przez podmioty suwerenne . Jeżeli 

9 Por . np . A . Peters, Grundlage europäischer Konstitutionalisierung: die 
Entkopplung von Verfassung und Staat, [w:] Postnational constitutionalisa-
tion in the New Europe, red . U . Liebert, J . Falke, A . Maurer, Baden-Baden 
2006, s . 35 i nast .
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dane państwo ma przymiot podmiotu suwerennego, jego porządek 
prawny nie może zostać otwarty na zupełnie niezależne (zewnętrzne) 
źródła prawa, nad którymi państwo to nie może sprawować pełnej 
kontroli oraz decydować o zakresie związania ich treścią . Brak 
decyzyjności w tym obszarze jest równoznaczny z utratą suweren-
ności prawnej . Ów problem ujawnia się z całą mocą w zakresie rela-
cji między krajowymi i międzynarodowymi porządkami prawnymi . 
Zakładając autonomiczność krajowego porządku prawnego, relacje 
te mogą być wyznaczone co do zasady jedynie przez koncepcje 
dualizmu albo ograniczonego (względnego) monizmu . 

Koncepcja dualistyczna zakłada, że na terytorium danego państwa 
obowiązują jednocześnie dwa odrębne porządki prawne: porządek 
krajowy oraz porządek międzynarodowy . Ten ostatni wymaga 
zgodnej z wymogami konstytucyjnymi transformacji do krajo-
wego systemu prawnego, aby uzyskać moc obowiązującą . Krajowy 
porządek prawny rozstrzyga również w sposób wyłączny kwestie 
związane z kolizjami normatywnymi między prawem krajowym 
a prawem międzynarodowym (ponadnarodowym) . W przypadku 
ograniczonego (względnego, relatywnego) monizmu porządek 
prawa międzynarodowego jest także poddany transformacji do 
krajowego porządku prawnego, jednak po jej dokonaniu staje 
się częścią krajowego porządku prawnego, a jego normy są stoso-
wane bezpośrednio na tożsamych zasadach, jak normy krajowe, 
chyba że prawo krajowe stanowi inaczej . Prawo krajowe (w tym 
normy konstytucyjne) rozstrzyga także ewentualne kolizje norma-
tywne między prawem pochodzenia krajowego i międzynaro-
dowego . Istotne jest też to, że koncepcja monistyczna zakłada, 
iż prawo międzynarodowe i ponadnarodowe (unijne) obowią-
zujące na terytorium danego państwa ma zawsze charakter 
pochodny względem prawa krajowego, a zatem wszelkie kompe-
tencje organów zewnętrznych względem państwa są wywodzone 
ostatecznie z prawa krajowego . Ponadto muszą być wykonywane 
zgodnie z jego zasadami konstytucyjnymi . Niezależnie od przyjęcia 
w regulacji konstytucyjnej prawa krajowego zasady dualizmu albo 
względnego monizmu konstytucja krajowa pozostaje najwyższym 
prawem obowiązującym na terytorium danego państwa (zgodnie 
z doktryną konstytucyjnej suwerenności), a prawo międzynarodowe  
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(ponadnarodowe) nie może stać się w pełni autonomicznym porząd-
kiem prawnym na terytorium suwerennego państwa10 . Na gruncie 
teorii suwerenności jedynie w ograniczonym zakresie może zostać 
zaakceptowana koncepcja pluralizmu prawnego, zakładająca, że 
na terytorium jednego państwa może horyzontalnie obowiązywać 
wielość „koegzystujących” i wzajemnie nakładających się porząd-
ków prawnych, których relacje nie są rozważane w płaszczyźnie 
wertykalnej . Między wielością porządków prawnych zachodzą 
więc relacje niehierarchiczne (heterarchiczne), a żaden z wielu 
porządków nie jest nadrzędny względem pozostałych . Koncepcja 
pluralistyczna może mieć przede wszystkim zastosowanie do relacji 
między unijnym porządkiem prawnym a krajowymi porządkami 
prawnymi w zakresie rozwiązywania kolizji normatywnych między 
orzeczeniami TSUE oraz sądów konstytucyjnych państw członkow-
skich . Przyjmuje ona bowiem, że tego rodzaju kolizje są nie tylko 
nieuchronne, lecz nawet „pożądane” z punktu widzenia rozwoju 
tych porządków prawnych, a ich rozstrzyganie powinno odbywać 
się w drodze „wzajemnego dialogu” (a mutual dialogue) za pomocą 
środków o charakterze politycznym, a nie tylko prawnym . 

Odnosząc te uwagi do porządku prawnego UE i jego relacji 
do porządków prawnych państw członkowskich, można mówić 
o pochodnej i ograniczonej autonomii unijnego porządku praw-
nego11, która może być rozważana tylko w granicach kompe-
tencji przekazanych przez państwa członkowskie oraz zgodnie 
z krajowymi regulacjami konstytucyjnymi . Nie jest natomiast 
uzasadniony pogląd zakładający, że porządek prawny UE (czy wcze-
śniej – WE) cechuje niepochodna autonomia, której zasadniczym 
przejawem jest autonomia interpretacyjna TSUE, a więc kompeten-
cja do wiążącego bezwzględnie wszystkie państwa członkowskie 
(niezależnie od treści ich regulacji konstytucyjnych) rozgraniczenia 
kompetencji UE i tych państw . Co więcej – do decydowania o osta-
tecznej treści norm prawa unijnego obowiązującego na ich teryto-
riach . Jakkolwiek podejście to jest zgodne z orzecznictwem TSUE,  

10 Por . P . Gragl, Legal Monism: Law, Philosophy, and Politics, Oxford 2018 .
11 Por . np . T . Schilling, The Autonomy of the Community Legal Order. 
An Analysis of Possible Foundations, Harvard Law Review 1996, Vol . 37, 
Issue 2, s . 389 i nast .
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w tym z postulowanymi zasadami jedności wykładni i stosowa-
nia prawa unijnego, skuteczności norm prawa unijnego, pierw-
szeństwa prawa UE, niezależności źródeł prawa UE12 oraz lojalnej 
współpracy (art . 4 ust . 3 TUE), to jednak z punktu widzenia suwe-
renności państwa, autonomii krajowego porządku prawnego oraz 
nadrzędności krajowej konstytucji nie może być zaakceptowane . 
Jeżeli unijny porządek prawny został utworzony i jest zmieniany 
oraz rozszerzany na podstawie regulacji konstytucyjnych państw 
członkowskich – należy wyprowadzić wniosek, że może on rozwijać 
się tylko w granicach kompetencji przekazanych zgodnie z porząd-
kami konstytucyjnymi tych państw . A zatem to właśnie konstytucje 
krajowe muszą zachować pierwszeństwo względem tego porządku13 . 

Analizując postanowienia Konstytucji RP, można dojść do wnio-
sku, że polski prawodawca konstytucyjny opowiedział się za koncep-
cją ograniczonego monizmu systemu prawnego obowiązującego na 
terytorium RP14 . Zgodnie z art . 91 ust . 1 Konstytucji RP ratyfiko-
wana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku 
prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest 
uzależnione od wydania ustawy . W odniesieniu do porządku praw-
nego UE ponadnarodowe prawo pierwotne konstytuujące tę organi-
zację międzynarodową oraz prawo pochodne stanowione przez jej 
organy (art . 90 ust . 1 w związku z art . 91 ust . 1 i 3 Konstytucji RP) 
stanowią integralną część polskiego porządku prawnego . Koncepcja 
względnego monizmu prawnego przyjęta w Konstytucji RP w wersji 
statocentrycznej (the state-centered monism albo the monism under 
primacy of national law) przejawia się nie tylko w transformacji 
integracyjnej norm prawa unijnego, które stają się elementami skła-
dowymi polskiego porządku prawnego na podstawie aktów 

12 Por . wyrok TS z dnia 17 grudnia 1970 r ., C-11/70, Internationale Handel-
sgesellschaft, EU:C:1970:114, par . 3 .
13 Por . np . A . Dittmann, Maastricht II aus der Sicht des deutschen Verfas-
sungsrechts, [w:] Maastricht und Maastricht II: Vision oder Abenteuer? Deut-
sches Verfassungsrecht und Europäische Integration  – Zur Entwertung des 
Grundgesetzes, red . R . Caesar, R . Ohr, Baden-Baden 1996, s . 39 i nast .
14 Por . np . A . Wróbel, Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem 
państw członkowskich, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, 
red . tenże, t . I, Warszawa 2010, s . 139 .
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ustawowych (lub aktów referendalnych) upoważniających do ratyfi-
kacji odpowiednich umów (aktów) międzynarodowych, lecz także – 
i przede wszystkim – w tym, że tzw . podstawowa norma 
kompetencyjna (die Grundnorm, the basic norm) upoważaniająca 
do przyznania i utrzymania mocy obowiązującej oraz stosowalno-
ści norm unijnego prawa pierwotnego i wtórnego wynika wyłącznie 
z porządku prawnego (konstytucyjnego) RP . Oznacza to, że w rela-
cjach między normami pochodzącymi od polskiego prawodawcy 
oraz normami unijnymi obowiązującymi na terytorium RP i włączo-
nymi do polskiego systemu prawnego na mocy konstytucyjnego 
upoważnienia zasadą jest pierwszeństwo prawa polskiego 
(the primacy of national law) nad prawem unijnym . Jest tak nieza-
leżnie od zgłaszanych w teorii i praktyce prawa unijnego wątpliwo-
ści oraz zastrzeżeń, których zasadnicza część odwołuje się do 
celowościowych lub aksjologicznych założeń metaprawnych15 . 
W związku z powyższym na gruncie Konstytucji RP brak jest 
podstaw normatywnych do przyjęcia uniocentrycznej wersji moni-
zmu prawnego (the EU-centered monism) . Unijne prawo pierwotne 
i wtórne z chwilą włączenia do polskiego systemu prawnego uzyskuje 
w granicach wyznaczonych przez polski porządek konstytucyjny 
ograniczoną autonomię oraz ograniczone pierwszeństwo . Zasada 
ograniczonej autonomii przejawia się na terytorium RP przede 
wszystkim w uznaniu wynikających z prawa unijnego podstaw jego 
obowiązywania w płaszczyźnie zewnętrznej (prawnomiędzynaro-
dowej) i wewnętrznej, stosowania i wykonywania oraz kompetencji 
organów UE do stanowienia, stosowania i wykładni norm tego 
prawa . Otwarcie polskiego porządku prawnego na obowiązywanie 
i stosowanie prawa UE odbywa się zatem tylko w granicach wynika-
jącego z art . 91 ust . 1 w związku z art . 90 ust . 1 konstytucyjnego 
upoważnienia do ratyfikacji traktatów unijnych przekazujących 
kompetencje organów władzy państwowej w ściśle określonych 
sprawach . Poza granicami wyznaczonymi w aktach wyrażających 
w drodze ustawy lub referendum zgodę na ratyfikację (art . 90 ust . 2 
i 3 Konstytucji RP) traktatów unijnych jako umów konstytuujących 
UE nie może dojść do transformacji norm unijnych do polskiego 

15 Por . P . Gragl, Legal Monism: Law, Philosophy, and Politics, Oxford 2018 .
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porządku prawnego RP . Brak objęcia pewnych norm (treści norma-
tywnych) wynikających z aktu prawa unijnego (w tym norm skon-
struowanych przez TSUE) zakresem upoważnienia ratyfikacyjnego 
skutkuje brakiem mocy obowiązującej, skuteczności prawnej 
i stosowalności tego aktu na terytorium RP . 

W przypadku zamkniętego konstytucyjnie systemu źródeł 
prawa – jak w polskim systemie prawnym – prawo unijne nie może 
być odrębnym i niezależnym od konstytucji źródłem prawa16 . Jest 
to zasadniczy argument prawnokonstytucyjny przemawiający za 
odrzuceniem możliwości przyznania unijnemu porządkowi praw-
nemu w polskim systemie prawnym pełnej i bezwarunkowej auto-
nomii . Argument ten sprzeciwia się również akceptacji w polskim 
systemie prawnym uniocentrycznej wersji monizmu prawnego, 
a więc poglądowi zakładającemu niezależność i samoistność źródeł 
prawa i treści normatywnych unijnego porządku oraz jego nadrzęd-
ność (choćby aplikacyjną) nad polską konstytucją . W związku 
z powyższym proklamowana w orzecznictwie TSUE zasada pierw-
szeństwa prawa wspólnotowego (unijnego) nad prawem krajowym 
państw członkowskich ma ograniczony i warunkowy charakter . 
Niezależnie od możliwości powstania kolizji normatywnych między 
normami pochodzącymi z prawa unijnego oraz krajowego metody 
i procedury rozstrzygania powyższych kolizji powinny być suwe-
rennie określone przez najwyższy (konstytucyjny) akt prawny 
państwa członkowskiego . Jest to logiczna i ustrojowa konsekwencja 
zasady suwerenności państwowej (lub suwerenności Narodu jako 
pierwotnego prawodawcy konstytucyjnego) oraz koncepcji autono-
mii porządku prawnego państwa suwerennego . 

Porządek konstytucyjny RP wyznaczył w sposób jednoznaczny 
i kategoryczny granice autonomii i pierwszeństwa prawa UE na 
terytorium krajowym . Naczelną zasadą ustrojową w tym zakresie 
jest nadrzędność (supremacja) Konstytucji nad wszelkimi innymi 
(niezależnie od pochodzenia organu stanowiącego prawo i związa-
nego z nim porządku prawnego) źródłami prawa obowiązującymi 

16 Zob . np . L . Garlicki, Der Verfassungsgerichtshof und die „europäische Klau-
sel” in der polnischen Verfassung von 1997, [w:] „In einem vereinten Europa 
dem Frieden der Welt zu dienen...”. Liber amicorum Thomas Oppermann, 
red . C . D . Classen i in, Berlin 2001, s . 287 i nast .
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na terytorium RP (art . 8 ust . 1) . Kontynuacją i rozwinięciem powyż-
szej zasady oraz zasady związania prawem międzynarodowym 
(art . 9) są postanowienia art . 91 ust . 2 i 3 Konstytucji RP . Z tych 
ostatnich przepisów wynika bezpośrednio, że umowy międzyna-
rodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (co 
odnosi się także do traktatów konstytuujących UE, której zgodnie 
z art . 90 ust . 1 przekazano kompetencje organów władzy państwo-
wej w niektórych sprawach) oraz – w granicach upoważnienia 
wynikającego z tego rodzaju umowy międzynarodowej – akty 
stanowione przez organy organizacji międzynarodowej (w tym 
organy UE stanowiące akty prawa wtórnego), w razie nieusuwalnej 
w drodze wykładni kolizji normatywnej z ustawami, mają pierw-
szeństwo tylko i wyłącznie przed takimi ustawami . Konsekwencją 
kolizji jest zatem pierwszeństwo stosowania norm międzynarodo-
wych lub ponadnarodowych przed normami ustawowymi i podu-
stawowymi prawa polskiego . Konstytucja nie rozciąga natomiast 
pierwszeństwa stosowania prawa międzynarodowego lub ponadna-
rodowego (w tym unijnego) na normy konstytucyjne . 

W polskim systemie prawnym Konstytucja pozostaje bezwa-
runkowo i bezwzględnie najwyższym aktem prawnym, który ma 
pierwszeństwo obowiązywania i stosowania przed wszelkimi 
innymi (w tym także pochodzenia międzynarodowego i ponadna-
rodowego) aktami prawnymi . Należy zatem przyjąć, że zasada 
nadrzędności (supremacji) Konstytucji RP ogranicza zakres zasto-
sowania zasady pierwszeństwa stosowania prawa unijnego, wyłą-
czając z jego zakresu polską regulację konstytucyjną . Pogląd ten 
został nie tylko wiążąco zatwierdzony w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego17, lecz także był od początku obecny w polskiej 
doktrynie prawa18 . 

17 Zob . przede wszystkim wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r ., K 18/04, akapity 
301 i nast ., 311 oraz wyrok TK z dnia 24 listopada 2010 r ., K 32/09, akapity 
101 i nast ., 111 .
18 Zob . np . M . Safjan, Niezależność Trybunału Konstytucyjnego i suweren-
ność konstytucyjna RP, „Państwo i Prawo” 2006, nr 6, s . 15 i nast .; K . Dzia-
łocha, Komentarz do art. 8, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red . L . Garlicki, 
Warszawa 2007, s . 22 i nast .
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granice autonomii interpretacyjnej (kompetencji orzeczniczych) 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w polskim systemie 
prawnym w świetle naczelnych zasad prawa unijnego 

Przyjęta w Konstytucji RP zasada względnego monizmu praw-
nego w wersji statocentrycznej skutkuje obowiązkiem uznania, że 
zasady autonomii oraz pierwszeństwa prawa unijnego na teryto-
rium RP mają ograniczony oraz warunkowy zakres zastosowania . 
Nieprzekraczalną granicę otwarcia polskiego systemu prawnego na 
unijny porządek prawny oraz transformacji unijnych treści norma-
tywnych do tego systemu wyznaczają zasada nadrzędności (supre-
macji) Konstytucji RP (art . 8 ust . 1) oraz zasada ograniczonego 
pierwszeństwa ratyfikowanych umów międzynarodowych i aktów 
organów międzynarodowych (art . 91 ust . 2 i 3) . Ograniczona auto-
nomia porządku prawa unijnego oraz pierwszeństwo jego stoso-
wania w razie kolizji z normami prawa polskiego nie może zatem 
nigdy przekroczyć granic regulacji konstytucyjnej, co kategorycznie 
potwierdza treść art . 91 ust . 2 i 3 Konstytucji RP . 

Powyższe ograniczenia bezpośrednio oddziałują na norma-
tywny zakres obowiązywania i stosowania w polskim systemie 
prawnym zasady autonomii interpretacyjnej TSUE . Owa zasada jest 
pochodna względem zasady autonomii prawa unijnego, dlatego nie 
może mieć ona szerszego zakresu niż ta ostatnia . W konsekwencji 
kompetencje orzecznicze TSUE oraz sposób ich wykonywania 
w drodze wydawania orzeczeń nie mogą nigdy prowadzić do naru-
szenia norm Konstytucji RP jako najwyższego aktu prawnego 
obowiązującego na terytorium RP . Pierwszeństwo stosowania 
prawa unijnego (der Anwendungsvorrang des Unionsrechts, the 
primacy of European Union law) skutkujące niestosowaniem, pomi-
janiem lub modyfikacją treściową regulacji konstytucyjnej (w tym 
także orzeczeń TK jako ostatecznego interpretatora konstytucyj-
nego i negatywnego prawodawcy) prowadzi do naruszenia zasad 
suwerenności konstytucyjnej oraz nadrzędności Konstytucji RP . 
W związku z powyższym orzeczenia TSUE naruszające powyższe 
zasady nie są objęte w polskim systemie prawnym zasadą 
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pierwszeństwa prawa unijnego oraz nie mogą uzyskać mocy obowią-
zującej i skuteczności prawnej . 

Ponieważ autonomia unijnego porządku prawnego ma charakter 
pochodny i ograniczony oraz może być rozważana jedynie w grani-
cach kompetencji przekazanych przez państwa członkowskie oraz 
zgodnie z krajowymi regulacjami konstytucyjnymi, dlatego również 
autonomia interpretacyjna TSUE jest limitowana i warunkowana co 
najmniej w dwóch płaszczyznach: prawa unijnego oraz krajowego 
prawa konstytucyjnego . Zarówno w świetle zasad wynikających 
z suwerenności konstytucyjnej państw członkowskich, jak i naczel-
nych zasad prawa UE organy unijne (w tym przede wszystkim 
TSUE) nie dysponują pierwotną (niepochodną) kompetencją 
wyższego stopnia do ustalania lub orzekania o rozgraniczeniu 
kompetencji Unii oraz państw członkowskich . 

Zgodnie z naczelnymi (strukturalnymi/ustrojowymi) zasadami 
prawa unijnego oraz zasadami autonomii i suwerenności konstytu-
cyjnej państw członkowskich TSUE nie dysponuje więc swoistą 
metakompetencją (lub superkompetencją) do orzeczniczego, osta-
tecznego i powszechnie wiążącego (judicial competence-compe-
tence) rozgraniczania – jedynie na podstawie poddanego własnej 
autonomicznej interpretacji prawa unijnego – kompetencji państw 
członkowskich oraz UE, a tym do samym do nieweryfikowalnego 
ustalania granic kompetencji Unii i zakresu własnych kompetencji . 
Pogląd powyższy jest logiczną i merytoryczną konsekwencją nastę-
pujących zasad strukturalnych prawa unijnego . 

Po pierwsze, zgodnie z zasadą przyznania Unia może podejmo-
wać określone działania wyłącznie w granicach kompetencji przy-
znanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia 
określonych w nich celów (art . 5 ust . 1 zd . 1 i ust . 2 zd . 1 TUE) . 
Trybunał, jak każda instytucja unijna, jest również związany zasadą 
kompetencji przyznanych mu na mocy traktatów i może działać 
jedynie w tych granicach, z zachowaniem traktatowych procedur, 
warunków i celów określonych w przepisach traktatowych (art . 13 
ust . 2 TUE) . Pierwotny prawodawca unijny (państwa członkowskie 
UE, które powołały Unię lub do niej przystąpiły) nie przewidział dla 
TSUE upoważnienia do działania poza granicami kompetencji 
powierzonych Unii Europejskiej oraz do kreowania własnych 
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(nowych) kompetencji lub rozszerzania kompetencji przewidzia-
nych traktatowo w drodze operacji czysto prawotwórczych lub 
wykładni prawotwórczej . 

Nie może więc zostać zaaprobowany pogląd dokonujący pojęcio-
wego rozróżnienia między legislacyjną meta-kompetencją (legisla-
tive Kompetenz-Kompetenz) państw członkowskich do ustalania 
zakresu kompetencji UE (w drodze zmiany traktatów) a interpreta-
cyjną (orzeczniczą) metakompetencją TSUE (interpretative/judicial 
Kompetenz-Kompetenz) do dokonywania w drodze autonomicznej 
wykładni regulacji traktatowych ustalania zakresu kompetencji 
UE i jej organów19 . Pogląd ten jest próbą wyposażenia TSUE w poza-
traktatową metakompetencję do ostatecznego ustalania granic 
kompetencji UE poza procedurą zmiany traktatów oraz z pominię-
ciem krajowych regulacji konstytucyjnych dotyczących dopuszczal-
ności, granic i warunków ograniczenia lub przekazania części praw 
suwerennych danego państwa . Dodatkowo podejmuje się zabiegi 
pojęciowego rozgraniczenia między pierwszeństwem prawa unijnego 
w zakresie objętym metakompetencją interpretacyjną TSUE, która 
w sferze praw i obowiązków jednostek jako podmiotów prawa 
UE może wykraczać poza granice „kompetencji legislacyjnych” UE, 
oraz nadrzędnością (supremacją) prawa unijnego, która zgodnie 
z zasadą przyznania rozciągałaby się na sprawy objęte kompetencjami 
traktatowymi20 . Takie stanowisko prowadzi do wniosku, że TSUE 
dysponowałby kompetencją do orzeczniczego rozszerzenia kosztem 
suwerenności państw członkowskich kompetencji UE na obszary, co 
do których Unia nie ma traktatowo przyznanych kompetencji 
(zob . art . 3–6 TFUE) . Prowadziłoby to do utraty kontroli państwa 
członkowskiego nad istotą i zakresem własnej suwerenności konsty-
tucyjnej, a tym samym do utraty samej suwerenności . Ilustratywnym 
przykładem podążania za tego rodzaju wadliwą prawnie i uzurpa-
cyjną względem krajowych porządków konstytucyjnych koncepcją 
jest najnowsze orzecznictwo TSUE na tle zasady skutecznej ochrony 

19 Por . np . J . H . H . Weiler, U . R . Haltern, The Autonomy of the Commu-
nity Legal Order – Through the Looking Glass, Harvard Law Review 1996, 
Vol . 37, Issue 2 .
20 Por . T . Tuominen, Reconceptualizing the Primacy – Supremacy Debate in 
EU Law, Legal Issues of Economic Integration 2020, Vol . 47, Issue 3 .
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sądowej w zakresie praw, jakie jednostki wywodzą z prawa Unii 
(art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE), za pomocą którego doszło w drodze 
prawotwórstwa wykładniczego do rozszerzania treściowego tej 
zasady na pozostające poza zakresem kompetencji UE sprawy zasad 
i procedur powoływania i funkcjonowania organów i piastunów 
władzy sądowniczej w państwach członkowskich . 

Trybunał luksemburski, dokonując oceny zarzutów Prokuratora 
Generalnego RP co do braku właściwości do orzekania na forum 
unijnym w sprawach związanych z polskim wymiarem sprawie-
dliwości (ze względu na brak kompetencji traktatowych UE w tych 
sprawach), stwierdził jedynie lakonicznie i bez podania jakiegokol-
wiek uzasadnienia prawnego, że argumenty te „dotyczą w rzeczy-
wistości samego zakresu, a tym samym wykładni tych postanowień 
prawa Unii”, a „[T]taka wykładnia należy zaś w sposób oczywisty 
do właściwości Trybunału, zgodnie z art . 267 TFUE” (zob . wyrok 
TSUE z dnia 19 listopada 2019 r . w sprawach połączonych C-585/18, 
C-624/18 i C-625/18, A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownic-
twa i in., pkt 73–75; wyrok TSUE z dnia 2 marca 2021 r . w spra-
wie C-824/18, A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, 
pkt 67–70) . Z wywodu TSUE wynika zatem, że niezależnie od 
wyraźnie i jednoznacznie określonego w traktatach zakresu kompe-
tencji przyznanych UE, jeżeli tylko przed tym organem zostanie 
podniesiona kwestia wykładni określonych przepisów prawa pier-
wotnego, zachowuje on kompetencję nie tylko do interpretacji tych 
przepisów, lecz także do prawotwórczego ustalenia zakresu kompe-
tencji UE, w tym do rozszerzenia tych kompetencji na sprawy, które 
zgodnie z traktatowymi przepisami należą do wyłącznej kompeten-
cji państw członkowskich . W tym zakresie nadużyciem interpreta-
cyjnym jest poszukiwanie podstawy normatywnej do rozszerzania 
zakresu kompetencji UE w ogólnych przepisach traktatowych, które 
wyznaczają kategorie kompetencji TSUE (art . 19 ust . 3 TUE oraz 
art . 256–279 TFUE) . Jest bowiem oczywiste, że skoro TSUE jest zwią-
zany zasadą kompetencji przyznanych UE (art . 13 ust . 2 w związku 
z art . 5 TUE), to – jako instytucja UE – nie jest on upoważniony do 
wykonywania własnych kompetencji orzeczniczo-interpretacyjnych 
poza zakresem kompetencji Unii . 
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W związku z tym należy powtórzyć, że prawotwórcze rozwi-
janie, uzupełnianie, domniemywanie lub kreowanie kompetencji 
UE i jej organów (w tym TSUE) w dziedzinach, które nie zostały 
wyraźnie przekazane przez państwa członkowskie jako sprzeczne 
z art . 5 TUE i pozbawione podstaw traktatowych jest zatem niedo-
puszczalne w ramach unijnego porządku prawnego . Orzecznicze 
akty prawotwórcze w tym zakresie są również rażąco sprzeczne 
z proklamowaną w art . 2 TUE zasadą praworządności w Unii 
Europejskiej . W konsekwencji akty orzecznicze TSUE w powyż-
szym zakresie są aktami wykładni contra legem (contra iurem) 
oraz aktami wydanymi poza granicami podstawy kompetencyjnej 
(ultra vires) zarówno z perspektywy pierwotnego prawa UE, jak 
i z perspektywy konstytucyjnego prawa krajowego, które stanowi 
pierwotną podstawę prawną otwarcia porządku prawnego państwa 
członkowskiego na transfer prawa unijnego . Stanowisko to znaj-
duje potwierdzenie w bogatym orzecznictwie sądów (trybuna-
łów) konstytucyjnych państw członkowskich, w tym niemieckiego 
Federalnego Sądu Konstytucyjnego/FSK21 oraz polskiego Trybu-
nału Konstytucyjnego22 . Po drugie, zgodnie z zasadą domniema-
nia kompetencji państw członkowskich (art . 4 ust . 1 i art . 5 ust . 2 
zd . 2 TUE) wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach 
należą do państw członkowskich . Sprzeczne z powyższą zasadą 
są orzeczenia TSUE, które w drodze prawotwórczej interpreta-
cji merytorycznych przepisów traktatowych (np . art . ust . 1 akapit 
drugi TUE) lub operacji prawotwórstwa orzeczniczego kreują 
nowe kompetencje UE lub rozszerzają zakres kompetencji przyzna-
nych . Orzeczenia te całkowicie znoszą działanie powyższej zasady 

21 Zob . np . wyrok FSK z dnia 12 października 1993 r ., 2 BvR 2134, 2159/92, 
BVerfGE 89, 155 – Maastricht; wyrok FSK z dnia 30 czerwca 2009 r ., 2 BvE 2, 
5/08, 2 BvR 1010, 1022, 1259/08, 182/09, BVerfGE 123, 267 – Lissabon; wyrok 
FSK z dnia 5 maja 2020 r ., 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 
2 BvR 980/16, BVerfGE 154, 17 – PSPP-Programm der EZB .
22 Zob . np . wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r ., sygn . akt K 18/04, akapity 292 
i nast .; wyrok TK z dnia 24 listopada 2010 r ., sygn . akt K 32/09, akapity 133 
i nast ., 153 i nast ., 166 i nast .; wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r ., sygn . akt 
K 18/04, akapity 292 i nast .; wyrok TK z dnia 24 listopada 2010 r ., sygn . akt 
K 32/09, akapity 133 i nast ., 153 i nast ., 166 i nast .



354 maRCIn kamIńSkI 

naczelnej, prowadząc do ustanowienia jej przeciwieństwa (antyza-
sady), a więc zasady domniemania kompetencji UE . 

Po trzecie, Unia Europejska i jej organy (w tym TSUE) są zwią-
zane zasadą poszanowania tożsamości narodowej i konstytucyjnej 
państw członkowskich (art . 4 ust . 2 TUE) . Zgodnie z tą zasadą Unia 
„szanuje […] tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną” 
z „podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi” 
państw członkowskich, a ponadto ma obowiązek szanowania 
„podstawowych funkcji państwa”, w tym zwłaszcza funkcji mają-
cych na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzyma-
nie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego . 
Sprzeczne z analizowaną zasadą są wszelkie orzeczenia TSUE, które 
przez rozciągnięcie kompetencji UE na sprawy należące do kompe-
tencji państw członkowskich lub rozszerzenie ich zakresu naruszają 
tożsamość narodową i konstytucyjną państwa, podważając naczelne 
zasady konstytucyjne lub „rdzeń kompetencji” państwa decydujący 
o jego suwerenności . 

Po czwarte, orzecznicza uzurpacja przez TSUE metakompeten-
cji interpretacyjnej oraz będące jej konsekwencją naruszenie suwe-
renności konstytucyjnej i autonomii porządku prawnego państwa 
członkowskiego prowadzi bezpośrednio do naruszenia zasady lojal-
nej współpracy Unii i państw członkowskich (art . 4 ust . 3 TUE) . 
Zasada ta ma charakter relacyjny i obustronny, co oznacza, że nie 
tylko państwa lojalnie wykonują swoje zobowiązania traktatowe 
zgodnie z treścią unijnego porządku prawnego oraz szanują kompe-
tencje Unii i jej organów, lecz także sama Unia i jej organy (w tym 
TSUE) wykonują swoje kompetencje zgodnie z regulacjami trakta-
towymi i szanują kompetencje, które należą do państw członkow-
skich oraz organów władzy tych państw . 

Po piąte, nawet w sytuacjach uznania swobody interpretacyjnej 
TSUE na tle traktatowych przepisów kompetencyjnych i tym samym 
przyznania temu organowi pewnego zakresu „władzy dyskrecjonal-
nej” w zakresie wykładni prawa unijnego, trybunalskie kompeten-
cje orzecznicze muszą być zawsze wykonywane zgodnie z zasadami 
subsydiarności (pomocniczości) i proporcjonalności (art . 4 ust . 3 
i 4 TUE) . Zgodnie z art . 4 ust . 4 akapit 2 TUE instytucje Unii (w tym 
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TSUE) stosują te zasady zgodnie z Protokołem w sprawie stosowa-
nia zasad pomocniczości i proporcjonalności .

Problem relacji kompetencji TSUE i krajowych sądów (trybunałów) 
konstytucyjnych na tle kolizji normatywnych prawa unijnego 
i krajowych konstytucji. kompetencja Trybunału konstytucyjnego 
RP do wyznaczania granic kompetencji UE i jej organów w świetle 
naczelnych zasad konstytucji RP 

Zagadnienie recepcji w krajowych porządkach prawnych zasad 
autonomii i pierwszeństwa prawa unijnego w znaczeniu nadanym 
im przez Trybunał luksemburski (ujęcie absolutne i bezwarunkowe) 
jest sporne z eurocentrycznego punktu widzenia23 . Przede wszyst-
kim powstaje zasadnicze pytanie o podmiot najwyższej kompetencji 
legitymowany do ostatecznego i powszechnie wiążącego rozgrani-
czania kompetencji UE i państw członkowskich na gruncie prawa 
unijnego i krajowego prawa konstytucyjnego .Jak już wskazano, 
mające normatywne podstawy w konstytucjach krajowych (w tym 
w Konstytucji RP) koncepcje autonomii krajowego porządku praw-
nego i suwerenności konstytucyjnej państwa stoją na przeszkodzie 
przyjęciu stanowiska, że naczelny organ sądowniczy UE (TSUE) 
został upoważniony na podstawie traktatów unijnych do ostatecz-
nego ustalania granic kompetencji Unii i państw członkowskich . 
O ile bowiem nie ulega wątpliwości, że w sferze wykładni i stosowa-
nia prawa unijnego „ostatnie słowo” należy do Trybunału Luksem-
burskiego, o tyle w sferze wykładni i stosowania prawa krajowego 
(w tym przede wszystkim krajowych konstytucji) Trybunał ten nie 
posiada żadnych kompetencji orzeczniczych . 

Jeżeli więc zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i krajowych 
porządków prawnych, nie znajduje uzasadnienia pogląd, że prawo 

23 Zob . np . B . de Witte, Direct Effect, Primacy, and the Nature of the Legal 
Order, [w:] The Evolution of EU Law, red . P . Craig, G . De Búrca, Oxford 2021, 
s . 211 i nast ., 216 i nast .
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UE w płaszczyźnie obowiązywania zajmuje pozycję hierarchicznie 
wyższą niż prawo krajowe (łącznie z jego konstytucją), to brak jest 
podstaw do uznania, że TSUE z racji wyłącznej i najwyższej kompe-
tencji do wykładni i stosowania prawa unijnego może w sposób 
ostateczny i wiążący rozstrzygać o ewentualnych kolizjach norma-
tywnych tego prawa z prawem krajowym rangi konstytucyjnej, 
które jest podstawą związania danego państwa unijnym porządkiem 
prawnym . Twierdzenie, że wyłączna kompetencja TSUE rozciąga 
się w takich wypadkach jedynie na sferę stosowania prawa (także 
w razie konieczności pominięcia lub zmiany zakresu zastosowania 
norm konstytucji krajowej), stanowi jedynie przejaw kwestionowa-
nej w krajowych porządkach konstytucyjnych koncepcji nadrzęd-
ności prawa UE nad konstytucjami krajowymi . 

Tymczasem z prawa unijnego i krajowych porządków praw-
nych nie wynika żadna kompetencja TSUE do orzekania o skut-
kach prawnych kolizji normatywnych między regulacjami prawa 
UE i regulacjami konstytucyjnymi państw członkowskich . Przy-
znanie Trybunałowi unijnego kompetencji w tym zakresie ozna-
czałoby poddanie się przez państwa członkowskie pod ostateczny 
i nieodwołany osąd organu zewnętrznej (obcej) względem państwa 
władzy, co byłoby równoznaczne z utratą suwerenności państwowej . 

W związku z powyższym stanowiskiem należy przyjąć, że w świe-
tle koncepcji suwerenności konstytucyjnej (oraz koncepcji moni-
zmu statocentrycznego) kompetencje do ostatecznego rozstrzygania 
o skutkach prawnych kolizji norm prawa unijnego oraz norm konsty-
tucyjnych mogą przysługiwać jedynie organom państw członkow-
skich UE, które zgodnie z krajowymi konstytucjami są upoważnione 
do rozstrzygania spraw zgodności umów (aktów) prawa między-
narodowego (ponadnarodowego) oraz prawa stanowionego (stoso-
wanego) na podstawie powyższych umów (aktów) z regulacjami 
konstytucyjnymi . Kompetencje tych organów (najczęściej sądów lub 
trybunałów konstytucyjnych) mają przy tym charakter wyłączny 
(ekskluzywny) względem kompetencji TSUE nie tylko ze względu 
na pochodny status unijnego porządku prawnego i brak trakta-
towego upoważnienia organów unijnych do rozstrzygania kolizji 
prawa UE i prawa krajowego, lecz także ze względu na konieczność 
zachowania suwerenności państwa i najwyższej mocy konstytucji 
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krajowej . Krajowym sądom konstytucyjnym przysługuje nie 
tylko prawo do kontroli zgodności z konstytucją wszelkich umów 
(aktów) międzynarodowych (ponadnarodowych) i aktów wyda-
nych na ich podstawie (das verfassungsrechtliche Prüfungsrecht), 
lecz przede wszystkim prawo do ostatecznego rozstrzygania (das 
Letztentscheidungsrecht) konstytucyjnych kolizji normatywnych . 
Prawa krajowych sądów konstytucyjnych w tym zakresie są niero-
zerwalnie związane z suwerennością państw oraz nadrzędnością 
ich konstytucji, a zatem należą one do „rdzenia” ich tożsamości 
konstytucyjnej . W tym sensie są one „nieprzenoszalne”, a państwo 
bez usunięcia lub zrzeczenia się suwerenności konstytucyjnej 
nie może „przenieść” tego rodzaju praw poza krajowy porządek 
prawny (np . przez uznanie kompetencji TSUE do ostatecznego 
orzekania o zakresie stosowania konstytucji krajowej) . Odrębną 
sprawą jest natomiast zakres swobody interpretacyjnej krajowych 
sądów konstytucyjnych w zakresie ustalania potencjalnych kolizji 
oraz „tolerancji konstytucyjnej” dla prawotwórstwa orzeczniczego 
TSUE (zob . dalsze uwagi poniżej – pkt IV) . 

Niewątpliwie rozgraniczanie kompetencji UE i państw człon-
kowskich oraz rozstrzyganie kolizji normatywnych w tym zakresie 
jest ściśle związane z dokonywaniem wykładni oraz stosowaniem 
z jednej strony prawa UE, z drugiej – krajowego prawa konstytucyj-
nego . Kompetencje TSUE oraz krajowych sądów konstytucyjnych 
są w tych dwóch obszarach rozłączne, co oznacza, że żaden z tych 
organów nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej wykładni 
i aplikacji regulacji nienależących do zakresu jego wyłącznej kompe-
tencji orzeczniczej . Krajowy sąd konstytucyjny pozostaje zatem 
wyłącznie właściwy do wykładni i stosowania regulacji konstytu-
cyjnej, a Trybunał unijny zachowuje swoją wyłączną kompetencję 
w zakresie prawa unijnego . 

Dla TSUE prawo unijne jest wzorcem oceny prawa krajowego, 
w tym także krajowych norm konstytucyjnych . Stwierdzenie przez 
TSUE kolizji normatywnej między normami prawa unijnego i prawa 
konstytucyjnego danego państwa nie może jednak pociągać za sobą 
konsekwencji normatywnych zarówno w sferze obowiązywania 
i stosowania krajowych norm konstytucyjnych, jak i w sferze ich 
skuteczności prawnej w krajowym porządku prawnym . Na mocy 
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orzeczenia TSUE nie może zatem dojść do bezpośredniego lub 
pośredniego (przez upoważnienie krajowych organów stanowie-
nia lub stosowania prawa, w tym sądów krajowych do niestosowa-
nia, pomijania lub modyfikacji treści norm konstytucyjnych) 
pozbawienia lub ograniczenia skuteczności prawnej krajowej regu-
lacji konstytucyjnej . 

Trybunał unijny zasadniczo nie oczekuje na zajęcie stanowiska 
przez krajowy sąd konstytucyjny, dokonując samodzielnej i wyprze-
dzającej oceny zgodności z prawem unijnym regulacji konstytucyjnej 
danego państwa lub nawet orzeczenia krajowego sądu konstytucyj-
nego . W ten sposób może dojść do wkroczenia w kompetencje sądu 
konstytucyjnego, który posiada wyłączną kompetencję do wiążącej 
interpretacji konstytucyjnej . 

Dla krajowego sądu konstytucyjnego unormowania konstytu-
cyjne są wzorcem oceny prawa unijnego . W świetle założenia, że 
dane państwo pozostaje suwerenne, a jego konstytucja jest najwyż-
szym źródłem prawa w krajowym systemie prawnym (nadrzędnym 
względem wszelkich aktów prawa międzynarodowego lub ponadna-
rodowego), kompetencje orzeczniczo-interpretacyjne sądu konsty-
tucyjnego na tle relacji krajowego prawa konstytucyjnego i prawa 
unijnego są szersze niż kompetencje TSUE . Taka zależność wynika 
stąd, że regulacja konstytucja wyznacza podstawy i granice trans-
formacji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego, a tym 
samym granice związania i skuteczności prawnej porządku prawa 
UE w systemie prawa krajowego . 

Sąd konstytucyjny nie jest de iure constitutionis zobowiązany do 
zwracania się do TSUE o dokonanie wiążącej wykładni prawa unij-
nego lub oczekiwania na wydanie przez Trybunał orzeczenia 
interpretacyjnego . 

W zakresie oceny konstytucyjności prawa unijnego możliwe 
są różne warianty kontrolne . Po pierwsze, przedmiotem oceny 
konstytucyjnej mogą być rozważane abstrakcyjnie określone regu-
lacje prawa pierwotnego (np . traktaty akcesyjne lub traktaty założy-
cielskie) lub prawa wtórnego (np . rozporządzenia UE), ustawy 
wyrażające zgodę na ratyfikację aktów prawa unijnego lub ustawy 
implementujące unijne prawo wtórne (np . dyrektywy, decy-
zje ramowe) . Ocena abstrakcyjna konstytucyjności prawa unijnego 
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wymaga, co oczywiste, dokonania określonej interpretacji tego 
prawa (czy to bezpośredniego odczytania, czy to wykładni bazującej 
na orzecznictwie TSUE) . Interpretacja ta jest jednak dokonywana 
na potrzeby kontroli konstytucyjnej, a zatem ma znaczenie czysto 
wewnętrzne (krajowe) i nie ma mocy wiążącej na forum UE . Sąd 
konstytucyjny nie wkracza w tym zakresie w kompetencje TSUE, 
który jest uprawniony do ustalania znaczenia prawa unijnego 
z mocą wiążącą na obszarze całej UE . 

Po drugie, przedmiotem oceny konstytucyjnej mogą być rozwa-
żane w ujęciu aplikacyjnym akty organów UE, które ustanawiają  
lub wprowadzają do krajowego porządku prawnego poza procedurą 
zmiany traktatów lub właściwą procedurą prawodawczą w sferze 
prawa wtórnego (o ile TSUE nie dokona stwierdzenia nieważności 
tych aktów) nowe treści normatywne . W tym zakresie przedmiotem 
oceny mogą być przede wszystkim orzeczenia prawotwórcze TSUE . 
Krajowy sąd konstytucyjny nie dokonuje w tej sytuacji samodzielnej 
wykładni prawa unijnego, lecz dokonuje oceny konstytucyjności 
procesu i wyniku wykładni tego prawa przez TSUE . 

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że zakresy mocy wiążą-
cej i skuteczności prawnej orzeczeń TSUE i krajowych sądów 
konstytucyjnych w przedmiocie tożsamych zagadnień związanych 
z rozgraniczeniem kompetencji i kolizji normatywnych nie tylko 
są zróżnicowane pod względem terytorialnym, lecz także dotyczą 
w istocie różnych płaszczyzn obowiązywania i stosowania prawa 
unijnego oraz krajowego . W tym zakresie trafnie podnosi się 
w teorii prawa unijnego, że nadrzędność (pierwszeństwo) prawa 
UE ma charakter dwuwymiarowy (dwupoziomowy), co wynika ze 
wzajemnych relacji porządku prawnego ponadnarodowego (unij-
nego) oraz porządków prawnych narodowych państw będących 
członkami UE (the bidimensionality thesis) . Pierwszy poziom ma 
charakter ponadnarodowy i dotyczy UE jako pewnej całości (orga-
nizacji zrzeszającej suwerenne państwa) . Na tym poziomie możliwe 
jest podnoszenie roszczeń co do absolutnego i bezwarunkowego 
pierwszeństwa prawa unijnego . Ujęcie to nie ma jednak racji bytu 
na poziomie narodowym poszczególnych państw członkowskich, 
których porządki prawne zachowują autonomię i suwerenność 
konstytucyjną . Zakres zasady pierwszeństwa i pełnej skuteczności 
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wszystkich norm unijnych (w tym wynikających z orzeczeń TSUE) 
zależy od zgodnej z krajowymi porządkami konstytucyjnymi inkor-
poracji prawa unijnego do krajowego systemu prawnego, natomiast 
o konstytucyjności tego rodzaju inkorporacji mogą orzekać tylko 
właściwe organy (sądy) konstytucyjne państw członkowskich . 

Jak wynika z przeprowadzonej wyżej analizy, polski prawo-
dawca konstytucyjny opowiedział się za koncepcją ograniczonego 
monizmu systemu prawnego obowiązującego na terytorium RP . 
Względność monizmu prawnego przyjęta w Konstytucji RP prze-
jawia się w wersji statocentrycznej, co oznacza, że tzw . podstawowa 
norma kompetencyjna (die Grundnorm, the basic norm) upoważa-
niająca do przyznania i utrzymania mocy obowiązującej oraz stoso-
walności norm unijnego prawa pierwotnego i wtórnego wynika 
wyłącznie z porządku konstytucyjnego RP . Konsekwencją takich 
założeń normatywnych polskiego porządku konstytucyjnego jest 
odrzucenie tezy o absolutnym (bezwzględnym) i bezwarunkowym 
charakterze autonomii i pierwszeństwa prawa unijnego względem 
polskiego porządku prawnego . Względność autonomii i pierw-
szeństwa prawa UE na terytorium RP polega na tym, że prawo 
to w żadnym zakresie nie może podważać obowiązywania, stoso-
wania i skuteczności prawnej norm wynikających z Konstytucji 
RP . Ponieważ najwyższym i ostatecznym strażnikiem suwerenno-
ści konstytucyjnej RP jest Trybunał Konstytucyjny, który posiada 
wyłączną kompetencję do ustalania niepodważalnego i powszechnie 
obowiązującego znaczenia norm konstytucyjnych, dlatego nie tylko 
nie jest prawnie dopuszczalne podważanie treści orzeczeń trybu-
nalskich w granicach polskiego porządku prawnego (zarówno przez 
TSUE, jak i przez sądy RP), lecz także nie jest dozwolone podwa-
żanie wyłącznej kompetencji TK do ostatecznego rozgraniczania 
w polskim systemie prawnym kompetencji UE i RP oraz stwierdza-
nia konstytucyjności norm unijnego prawa pierwotnego i wtórnego . 

Należy zatem przyjąć, że w świetle zasad ograniczonego moni-
zmu prawnego w wersji statocentrycznej, suwerenności konstytu-
cyjnej oraz autonomii polskiego porządku prawnego „sądem 
ostatniego słowa” (das Letztentscheidungsgericht) w sprawach rozgra-
niczania kompetencji UE i RP oraz ustalania zakresu stosowania 
i skuteczności prawnej norm prawa unijnego na terytorium państwa 
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polskiego jest Trybunał Konstytucyjny RP . Teza ta jest konieczną 
konsekwencją obowiązywania naczelnych (ustrojowych) zasad 
Konstytucji RP oraz ich normatywnego przedłużenia w licznych 
przepisach konstytucyjnych . 

Po pierwsze, z zasady demokratycznego państwa prawnego (art . 2 
Konstytucji RP) oraz zasady suwerenności Narodu (art . 4 Konstytucji 
RP) wynika, że warunkiem i podstawą stanowienia, obowiązywania 
i stosowania prawa na terytorium RP jest wyrażona bezpośrednio lub 
pośrednio (przez organy władzy ustawodawczej, których członkowie 
są wyłaniani w demokratycznych wyborach) wola Narodu polskiego . 
Brak bezpośredniego lub pośredniego wyrażenia woli przez Naród 
skutkuje niemożnością uzyskania w polskim systemie prawnym 
mocy obowiązującej przez normy pochodzenia krajowego lub poza-
krajowego (w tym np . unijnego) . Nie może więc być mowy o związa-
niu RP prawem obcym, które nie zostało objęte aktem bezpośredniego 
(w referendum) lub pośredniego (np . przez ustawę wyrażającą zgodę 
na ratyfikację umowy międzynarodowej) zatwierdzenia . Brak 
wyrażonej bezpośrednio lub pośrednio woli Narodu sprzeciwia się 
zatem związaniu RP prawem wynikającym z prawotwórczych 
i nieakceptowanych przez organy najwyższej władzy państwowej 
(w tym TK RP) orzeczeń TSUE . 

Po drugie, z zasady legalności (art . 7 Konstytucji RP) wynika, że 
wszystkie organy władzy publicznej (w tym sądy RP) mają obowią-
zek działania na podstawie i w granicach prawa obowiązującego 
i stosowalnego na terytorium RP . Ponieważ o ostatecznej legalności 
prawa obowiązującego i stosowalnego w polskim systemie praw-
nym orzeka z mocą powszechnie obowiązującą jedynie TK RP, 
dlatego żaden zewnętrzny (np . TSUE) lub wewnętrzny organ władzy 
(np . SN lub NSA) nie jest upoważniony do oceny legalności (prawi-
dłowości) obowiązywania lub skuteczności prawnej orzeczeń TK . 
Potwierdzeniem powyższej zasady w zakresie mocy i skutków orze-
czeń TK jest art . 190 ust . 1 Konstytucji RP . 

Po trzecie, o metakompetencji TK RP do rozgraniczania kompe-
tencji RP i UE oraz wiążącego rozstrzygania kolizji normatywnych 
między unijnym i polskim porządkiem prawnym (w tym na tle orze-
czeń TSUE) przesądza zasada nadrzędności (supremacji) Konstytucji 
RP w polskim systemie prawnym (art . 8 Konstytucji RP) . Zasada 
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ta ma charakter absolutny i bezwarunkowy, niezależnie od tego, czy 
określone elementy systemu prawnego mają pochodzenie krajowe 
(wewnętrzne) czy też pozakrajowe (zewnętrzne) . Żadne normy prawa 
międzynarodowego lub ponadnarodowego nie mogą znieść lub ogra- 
niczyć zakresów obowiązywania lub stosowania powyższej zasady, 
która pozostaje bezpośrednim wyrazem i gwarancją suwerenności 
państwa i jego porządku konstytucyjnego . W polskim systemie praw-
nym nie może zatem de lege lata zostać zaakceptowana koncepcja 
pełnej autonomii prawa UE, jego absolutnego pierwszeństwa oraz 
metakompetencji TSUE jako „sądu ostatniego słowa” . 

Przedłużeniem i potwierdzeniem powyższej zasady są, jak już 
podkreślono, przepisy art . 91 ust . 2 i 3 Konstytucji RP . Wynika 
z nich, że umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią 
zgodą, wyrażoną w ustawie (co odnosi się także do traktatów 
konstytuujących UE, której zgodnie z art . 90 ust . 1 przekazano 
kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach) 
oraz – w granicach upoważnienia wynikającego z tego rodzaju 
umowy międzynarodowej – akty stanowione przez organy organi-
zacji międzynarodowej (w tym organy UE stanowiące akty prawa 
wtórnego), w razie nieusuwalnej w drodze wykładni kolizji norma-
tywnej z ustawami, mają pierwszeństwo tylko i wyłącznie przed 
tego rodzaju ustawami . Konsekwencją kolizji jest zatem pierwszeń-
stwo stosowania norm międzynarodowych lub ponadnarodowych 
przed normami ustawowymi i podustawowymi prawa polskiego . 
Konstytucja nie rozciąga natomiast pierwszeństwa stosowania 
prawa międzynarodowego lub ponadnarodowego (w tym unijnego) 
na normy konstytucyjne . 

W wymiarze kompetencyjnym i orzeczniczym przedłużeniem 
i potwierdzeniem zasady nadrzędności Konstytucji RP są postano-
wienia art . 188 pkt 1 w związku z art . 90 ust . 1 i art . 91 oraz w związku 
z art . 190 ust . 1 ustawy konstytucyjnej . Jeżeli prawodawca konstytu-
cyjny ustanowił na rzecz TK RP kompetencję do ostatecznego 
i powszechnie obowiązującego orzekania w sprawach zgodności 
wszelkich umów międzynarodowych z Konstytucją (a więc także 
umów, o których mowa w art . 90 ust . 1 i art . 90 ust . 3 Konstytucji 
RP, obejmujących także unijny porządek prawny), to należy z tego 
wyprowadzić wniosek, że jego wolą było przyznanie temu organowi 
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prawa do wyłącznego rozstrzygania nieusuwalnych kolizji norma-
tywnych między Konstytucją a pierwotnym i pochodnym prawem 
UE . Uznanie, że jakkolwiek organ międzynarodowy lub ponadna-
rodowy (w tym TSUE) mógłby wkroczyć w wyłączne kompetencje 
TK oraz znieść lub ograniczyć skuteczność prawną jego orzeczeń, 
jest zatem sprzeczne z polskim porządkiem konstytucyjnym 
i podważa suwerenność prawną RP . 

zagadnienia genezy, rodzaju i metod rozstrzygania kolizji norm 
unijnych i norm konstytucyjnych w porządku prawnym RP 

Występowanie przeciwstawnych koncepcji autonomii i pierw-
szeństwa prawa unijnego oraz krajowych regulacji konstytucyj-
nych państw członkowskich UE jest źródłem potencjalnych kolizji 
normatywnych . Kolizje te ujawniają się w formie kategorycznej 
i ostatecznej w razie wydania przez TSUE lub krajowy sąd konstytu-
cyjny sprzecznych co do ocen i konkluzji orzeczeń na tle wykładni 
i stosowania regulacji unijnych i konstytucyjnych w przedmiocie 
tożsamych zagadnień prawnych . Można wtedy mówić o kolizjach 
orzeczniczo-interpretacyjnych, z których wynikają także konse-
kwencje w zakresie stosowania lub skuteczności prawnej norm 
porządku unijnego lub krajowego . 

Geneza kolizji między prawem unijnym i krajowym prawem 
konstytucyjnym wiąże się najczęściej z wydaniem przez TSUE 
orzeczenia interpretacyjnego, które bezpośrednio albo pośrednio 
wyłącza lub ogranicza stosowalność i skuteczność prawną regulacji 
konstytucyjnej państwa członkowskiego, dokonując jednostron-
nego rozgraniczenia kompetencji na korzyść UE i przyznając abso-
lutne pierwszeństwo prawu unijnemu względem krajowej konstytucji . 

W pierwszym przypadku TSUE stwierdza, że określone przepisy 
prawa pierwotnego lub prawa wtórnego UE w rozumieniu przez 
niego przyjętym są sprzeczne z krajową regulacją konstytucyjną, 
a zatem zgodnie z uznawaną przez Trybunał zasadą pierwszeństwa 
stosowania prawa unijnego regulacja ta podlega pominięciu  
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w procesach stosowania prawa24 . W drugim przypadku TSUE stwier-
dza, że określone przepisy prawa pierwotnego lub prawa wtórnego 
UE w rozumieniu przez niego przyjętym sprzeciwiają się określo-
nym regulacjom lub praktyce stosowania prawa wynikającym z krajo-
wej regulacji konstytucyjnej . Prowadzi to do pośredniego podważenia 
skuteczności prawnej norm konstytucyjnych, upoważniając sądy 
krajowe – w razie konieczności – do odstąpienia od stosowania prze-
pisów krajowych zgodnych z konstytucją, do stosowania przepisów 
krajowych niezgodnych z konstytucją, do odstąpienia od stosowa-
nia regulacji konstytucyjnych lub orzeczeń krajowego sądu konstytu-
cyjnego25 . Możliwa jest również odwrotna podmiotowo geneza kolizji 

24 Zob . np . wyrok TS z dnia 11 stycznia 2000 r . w sprawie C-285/98, Tanja 
Kreil; wyrok TSUE z dnia 26 lutego 2013  r . w sprawie C399/11, Stefano 
Melloni; wyrok TSUE z dnia 18 maja 2021 r . w sprawie C-83/19, Asociaţia 
„Forumul Judecătorilor din România”, pkt 252: „[…] zasadę pierwszeństwa 
prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie 
uregulowaniu rangi konstytucyjnej państwa członkowskiego, zgodnie z jego 
wykładnią dokonaną przez sąd konstytucyjny tego państwa, w myśl którego 
sąd niższego rzędu nie jest uprawniony do niestosowania, z mocy własnych 
uprawnień, przepisu krajowego wchodzącego w zakres stosowania decyzji 
2006/928, który to przepis uważa on, w świetle orzecznictwa Trybunału, za 
sprzeczny z tą decyzją lub z art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE” . 
25 Zob . np . wyrok TSUE z dnia 2 marca 2021 r . w sprawie C-824/18, 
A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, pkt 150, tiret 4: „W przy-
padku potwierdzenia naruszenia wspomnianych artykułów [art . 267 TFUE 
i  art .  4 ust .  3  TUE art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE] zasadę pierwszeństwa 
prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona od sądu odsy-
łającego odstąpienia od zastosowania się do omawianych zmian w krajowym 
porządku prawnym, niezależnie od tego, czy mają one charakter ustawowy, 
czy konstytucyjny, i w konsekwencji dalszego uznawania swojej wcześniejszej 
właściwości do rozpoznania spraw, które wpłynęły do niego przed zaistnie-
niem tych zmian”, pkt 167, tiret 4: „W przypadku potwierdzenia naruszenia 
art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy inter-
pretować w ten sposób, że wymaga ona od sądu odsyłającego odstąpienia od 
stosowania tych przepisów na rzecz stosowania wcześniej obowiązujących 
przepisów krajowych oraz przeprowadzenia przez niego kontroli sądowej 
przewidzianej w tych ostatnich przepisach”; wyrok TSUE z dnia 6 paździer-
nika 2021 r . w sprawie C-487/19, W.Ż., pkt 157–161, 167; wyrok TSUE z dnia 
21 grudnia 2021 r . w sprawach połączonych C-357/19, C-379/19, C-547/19, 
C-811/19 i C-840/19, Euro Box Promotion i in .; wyrok TSUE z dnia 22 lutego 
2022 r . w sprawie C-430/21, RS, pkt 78: „[…] art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE 
w związku z art . 2, art . 4 ust . 2 i 3 TUE, art . 267 TFUE oraz zasadą pierw-
szeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że stoją one na 
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normatywnych . W takiej sytuacji, pomimo że TSUE w swoim 
orzeczeniu nie odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do regulacji 
konstytucyjnej danego państwa członkowskiego, to jednak skutki 

przeszkodzie uregulowaniu krajowemu lub praktyce krajowej, które spra-
wiają, że sądy powszechne państwa członkowskiego nie są uprawnione do 
badania zgodności z prawem Unii przepisów krajowych, które sąd konsty-
tucyjny tego państwa członkowskiego uznał za zgodne z postanowieniem 
krajowej konstytucji nakładającym obowiązek przestrzegania zasady pierw-
szeństwa prawa Unii”; pkt 93: „[…] art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE w związku 
z art . 2, art . 4 ust . 2 i 3 TUE, art . 267 TFUE oraz zasadą pierwszeństwa prawa 
Unii, należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregu-
lowaniu krajowemu lub praktyce krajowej, które dopuszczają możliwość 
pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego krajowego ze 
względu na zastosowanie przez niego prawa Unii, zgodnie z wykładnią doko-
naną przez Trybunał, poprzez pominięcie orzecznictwa sądu konstytucyj-
nego danego państwa członkowskiego niezgodnego z zasadą pierwszeństwa 
prawa Unii”; zob . np . wyrok TSUE z dnia 2 marca 2021 r . w sprawie C-824/18, 
A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, pkt 150, tiret 4: „W przy-
padku potwierdzenia naruszenia wspomnianych artykułów [art . 267 TFUE 
i  art .  4 ust .  3  TUE art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE] zasadę pierwszeństwa 
prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że wymaga ona od sądu odsy-
łającego odstąpienia od zastosowania się do omawianych zmian w krajowym 
porządku prawnym, niezależnie od tego, czy mają one charakter ustawowy, 
czy konstytucyjny, i w konsekwencji dalszego uznawania swojej wcześniejszej 
właściwości do rozpoznania spraw, które wpłynęły do niego przed zaistnie-
niem tych zmian”; pkt 167, tiret 4: „W przypadku potwierdzenia naruszenia 
art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy inter-
pretować w ten sposób, że wymaga ona od sądu odsyłającego odstąpienia od 
stosowania tych przepisów na rzecz stosowania wcześniej obowiązujących 
przepisów krajowych oraz przeprowadzenia przez niego kontroli sądowej 
przewidzianej w tych ostatnich przepisach”; wyrok TSUE z dnia 6 paździer-
nika 2021 r . w sprawie C-487/19, W.Ż., pkt 157–161, 167; wyrok TSUE z dnia 
21 grudnia 2021 r . w sprawach połączonych C-357/19, C-379/19, C-547/19, 
C-811/19 i C-840/19, Euro Box Promotion i in .; wyrok TSUE z dnia 22 lutego 
2022 r . w sprawie C-430/21, RS, pkt 78: „[…] art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE 
w związku z art . 2, art . 4 ust . 2 i 3 TUE, art . 267 TFUE oraz zasadą pierw-
szeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że stoją one na prze-
szkodzie uregulowaniu krajowemu lub praktyce krajowej, które sprawiają, 
że sądy powszechne państwa członkowskiego nie są uprawnione do badania 
zgodności z prawem Unii przepisów krajowych, które sąd konstytucyjny 
tego państwa członkowskiego uznał za zgodne z postanowieniem krajowej 
konstytucji nakładającym obowiązek przestrzegania zasady pierwszeństwa 
prawa Unii”; pkt 93: „[…] art . 19 ust . 1 akapit drugi TUE w związku z art . 2, 
art . 4 ust . 2 i 3 TUE, art . 267 TFUE oraz zasadą pierwszeństwa prawa Unii, 
należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu 
krajowemu lub praktyce krajowej, które dopuszczają możliwość pociągnię-
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prawne przyjętej przez niego wykładni prawa unijnego zostają następ-
czo uznane przez krajowy sąd konstytucyjny za nieakceptowalne 
z punktu widzenia danego porządku konstytucyjnego . Orzeczenie 
TSUE może zostać wtedy poddane bezpośredniej kontroli konstytu-
cyjnej (np . w ramach kontroli ultra-vires lub kontroli zachowania 
granic tożsamości konstytucyjnej) w celu usunięcia powstałej kolizji 
i zapobieżenia wywoływaniu przez to orzeczenie niekonstytucyjnych 
skutków w krajowym porządku prawnym w związku z zasadą pierw-
szeństwa prawa unijnego26 . 

Z punktu widzenia równoległego i prawidłowego funkcjo-
nowania (obowiązywania i stosowania) krajowego i unijnego 
porządku prawnego w systemie prawnym danego państwa człon-
kowskiego UE konieczne jest wypracowanie określonych reguł 
lub metod usuwania kolizji normatywnych, które są konse-
kwencją stwierdzonych przez TSUE lub krajowe sądy konstytu-
cyjne sprzeczności treściowych między prawem UE i krajowym 
prawem konstytucyjnym . 

W porządku prawa unijnego oraz w krajowych konstytucjach 
państw członkowskich nie ustanowiono bezpośrednio normatyw-
nych reguł antykolizyjnych . Jednocześnie przyjęta przez TSUE 
w opozycji do stanowisk krajowych sądów konstytucyjnych wersja 
zasady pierwszeństwa prawa unijnego (wersji bezwarunkowej 
i absolutnej) jest sprzeczna z założeniem suwerenności konstytu-
cyjnej państw członkowskich oraz autonomią narodowych porząd-
ków prawnych . Trybunał luksemburski pozostaje ponadto trwale 
niezdolny do wypracowania kompromisowego stanowiska uwzględ-
niającego zastrzeżenia konstytucyjne państw członkowskich . 

W związku z powyższym zasadnicze zadanie w zakresie ustale-
nia i stosowania metod rozwiązywania stwierdzonych kolizji 
normatywnych między krajowymi konstytucjami i prawem 

cia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego krajowego ze względu na 
zastosowanie przez niego prawa Unii, zgodnie z wykładnią dokonaną przez 
Trybunał, poprzez pominięcie orzecznictwa sądu konstytucyjnego danego 
państwa członkowskiego niezgodnego z zasadą pierwszeństwa prawa Unii” .
26 Zob . np . wyrok niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego/FSK 
z dnia 5 maja 2020 r ., 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 
980/16, BVerfGE 154, 17 – PSPP-Programm der EZB, będący reakcją na wyrok 
TSUE z dnia 11 grudnia 2018 r . w sprawie C-493/17, Heinrich Weiss.
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UE spoczywa na sądach konstytucyjnych państw członkowskich 
oraz teorii prawa unijnego i krajowego prawa publicznego (państwo-
wego/konstytucyjnego) . 

Uwzględniając stanowisko wyrażane w orzecznictwie TK RP  
oraz innych sądów konstytucyjnych państw członkowskich, 
a także poglądy prezentowane w piśmiennictwie, można wskazać 
metody rozstrzygania usuwalnych i nieusuwalnych kolizji między 
normami prawa unijnego i krajowych konstytucji . 

Po pierwsze, w przypadku kolizji normatywnych, które mogą 
być usunięte w drodze dopuszczalnej wykładni norm konstytu-
cyjnych (a więc takiej, która nie przekracza granicy językowego 
brzmienia regulacji konstytucyjnej oraz podstaw aksjologicznych 
porządku konstytucyjnego), TK powinien podjąć próbę interpre-
tacji przepisów konstytucyjnych pozwalającą wyeliminować lub 
w maksymalnym stopniu ograniczyć potencjalną kolizję norm 
konstytucji z normami prawa unijnego w znaczeniu bezpośred-
nim lub nadanym im orzeczniczo przez TSUE . Zastosowanie 
wykładni przyjaznej prawu unijnemu (tzw . wykładni prounijnej) 
Konstytucji RP, a więc wykładni „respektującej względną autono-
mię prawa europejskiego i prawa krajowego”27, z zachowaniem 
zasady kompetencji przyznanych, suwerenności państwa i jego 
tożsamości konstytucyjnej28 powinno być punktem wyjścia oceny 
konstytucyjności prawa unijnego . 

Po drugie, nawiązując do orzecznictwa niemieckiego FSK29, 
TK jest uprawniony do ograniczenia zakresu kontroli ultra-vires 
jedynie do „wystarczająco kwalifikowanych” (ein hinreichend 

27 Zob . pkt 300 uzasadnienia wyroku TK z dnia 11 maja 2005 r ., sygn . 
akt K 18/04 .
28 Por . pkt 239–241 uzasadnienia wyroku TK z dnia 14 lipca 2021 r ., 
sygn . akt P 7/20 .
29 Zob . postanowienie FSK z dnia 6 lipca 2010 r ., 2 BvR 2661/06, BVerfGE 
126, 286 – Ultra-vires-Kontrolle Honeywell, pkt 302 i nast .; postanowienie FSK 
z dnia 14 stycznia 2014 r ., 2 BvR 2728, 2729, 2730, 2731/13, 2 BvE 13/13, BVer-
fGE 134, 366 – OMT-Beschluss, pkt 382 i nast .; wyrok FSK z dnia 21 czerwca 
2016 r ., 2 BvR 2728-2731/13, 2 BvE 13/13, BVerfGE 142, 123 – OMT-Programm, 
pkt 198 i nast .; wyrok FSK z dnia 30 lipca 2019 r ., 2 BvR 1685/142, 2 BvR 
2631/14, BVerfGE 151, 202 – Die Europäische Bankenunion, pkt 140 i nast .; 
wyrok FSK z dnia 5 maja 2020 r ., 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 
2 BvR 980/16, BVerfGE 154, 17 – PSPP-Programm der EZB, pkt 105 i nast . 
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qualilifizierter Kompetenzverstoß) naruszeń podziału kompetencji 
między UE a państwami członkowskimi . Zatem tylko do takich 
przekroczeń kompetencyjnych, które są „oczywiste” i „struktural-
nie istotne” (bei offensichtlichen und strukturell bedeutsamen 
Kompetenzüberschreitungen) . Powyższa cecha „strukturalnej istot-
ności” to sytuacja, w której w ramach podziału kompetencji między 
Unią a danym państwem (zgodnego z zasadą kompetencji przyzna-
nych) dochodzi do ustrojowo doniosłego przesunięcia kompeten- 
cyjnego na rzecz UE kosztem suwerenności państwa członkowskiego . 
Jest także możliwe uznanie przez TK – w ślad za poglądami FSK – 
roszczenia TSUE o tolerancję błędów orzeczniczo-interpretacyjnych 
(der Gerichtshof hat Anspruch auf Fehlertoleranz) . Granicę 
swobody orzeczniczej Trybunału unijnego przekracza jednak 
wykładnia traktatów, która nie jest już możliwa do racjonalnego 
zrekonstruowania i która przez to jest „obiektywnie arbitralna” . 
Przekroczenie tej granicy oznacza naruszenie przez TSUE art . 19 
ust . 1 zd . 2 TUE, a więc „nieposzanowania” prawa w wykładni 
i stosowaniu traktatów30 . 

Po trzecie, w razie powstania nieusuwalnej kolizji między 
normami konstytucyjnymi a normami unijnymi, tzn . kolizji, która 
nie może zostać wyeliminowania przez prounijną wykładnię regu-
lacji konstytucyjnej, ograniczenie kontroli ultra-vires lub przyzna-
nie TSUE w danej sprawie prawa do błędu orzeczniczego, albo która 
wynika ze stwierdzonego naruszenia tożsamości konstytucyjnej 
RP, obowiązkiem TK jest rozstrzygnięcie powyższej kolizji przez 
stwierdzenie zakresowej niekonstytucyjności norm prawa unijnego 
oraz ustalenie w wyroku konsekwencji prawnych tego stanu 

30 Zob . postanowienie FSK z dnia 6 lipca 2010 r ., 2 BvR 2661/06, BVerfGE 
126, 286 – Ultra-vires-Kontrolle Honeywell, pkt 307 i nast .; wyrok FSK z dnia 
21 czerwca 2016 r ., 2 BvR 2728-2731/13, 2 BvE 13/13, BVerfGE 142, 123  – 
OMT-Programm, pkt 201 i nast .; wyrok FSK z dnia 5 maja 2020 r ., 2 BvR 
859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16, BVerfGE 154, 17 – PSPP-
-Programm der EZB, pkt 112; zob . postanowienie FSK z dnia 6 lipca 2010 r ., 
2 BvR 2661/06, BVerfGE 126, 286 – Ultra-vires-Kontrolle Honeywell, pkt 307 
i nast .; wyrok FSK z dnia 21 czerwca 2016 r ., 2 BvR 2728-2731/13, 2 BvE 13/13, 
BVerfGE 142, 123 – OMT-Programm, pkt 201 i nast .; wyrok FSK z dnia 5 maja 
2020 r ., 2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16, BVerfGE 
154, 17 – PSPP-Programm der EZB, pkt 112 .
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w polskim systemie prawnym . Konsekwencje te powinny wiązać się 
zasadniczo ze stwierdzeniem braku mocy obowiązującej, stosowal-
ności i skuteczności prawnej norm unijnych w takim zakresie, 
w jakim są one sprzeczne z Konstytucją RP . 

Po czwarte, ostatecznymi metodami rozwiązania koli-
zji norm konstytucyjnych i unijnych są środki wskazane przez 
TK RP w wyroku z 11 maja 2005 r ., sygn . akt K 18/04 (pkt 302 
uzasadnienia wyroku) . Polegają one na przeniesieniu ciężaru decy-
zyjnego (zmiana Konstytucji RP, doprowadzenie do zmiany prawa 
UE albo wystąpienie z UE) na organy władzy ustawodawczej lub na 
Naród jako suwerena konstytucyjnego . 

Po piąte, można również wskazać metodę polityczno-prawną 
uprzedniego lub następczego rozwiązania kolizji na linii Konstytu-
cja RP – prawo UE . Polega ona na podjęciu przez władze RP działań 
politycznych zmierzających do doprowadzenia do zmian ustrojowego 
prawa pierwotnego UE w celu ustanowienia nowych instytucji trakta-
towych służących eliminacji konfliktów kompetencyjnych między 
UE a państwami członkowskimi . Zmiany te mogłyby polegać na: 
1) wprowadzeniu do TUE procedury notyfikacji (deklaracji) przez 

dane państwo członkowskie naruszenia przez TSUE zasady 
kompetencji przyznanych UE lub tożsamości konstytucyjnej 
oraz specjalnego organu UE (np . Konwentu przedstawicieli 
UE i państw członkowskich) rozstrzygającego zasadność notyfi-
kacji i jej skutki prawne; 

2) wprowadzeniu do TUE szczególnego organu sądowego 
UE ds . rozstrzygania sporów kompetencyjnych między 
UE a państwami członkowskimi (np . Rady Kompetencyjnej 
lub Trybunału Kompetencyjnego, złożonego z sędziów TSUE 
i sędziów konstytucyjnych państw członkowskich) oraz specjal-
nej procedury w tym zakresie; 

3) wprowadzeniu zmian w procedurze powoływania sędziów 
TSUE (np . przez zatwierdzanie każdego sędziego przez wszyst-
kie państwa członkowskie; wprowadzanie jednokadencyjności 
sędziowskiej) oraz wprowadzeniu stanowiących część prawa 
pierwotnego (TUE lub odpowiedniego protokołu traktatowego) 
zasad sprawowania funkcji orzeczniczych w TSUE . 





Miscellanea  
z praw człowieka





MAREK BIELECKI

Wolność sumienia i religii w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej

Uwagi ogólne

Jednym z podstawowych uprawnień przysługujących osobie 
ludzkiej jest wolność sumienia i religii, proklamowana w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej . Owa wartość stanowi punkt 
odniesienia do innych praw i wolności, z którymi niejednokrot-
nie wchodzi w ścisłą korelację . Podstawą rzeczonej wolności 
jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność osoby 
ludzkiej, której poszanowanie i ochrona jest powinnością władz 
publicznych (art . 30)1 . Należy już na wstępie zauważyć, że ustrojo-
dawca  – gwarantując różnorodnym podmiotom katalog praw 
związanych ze sferą religijności – posłużył się niejednorodną 
terminologią, która może wprowadzać chaos interpretacyjny2 . 
W tekście ustawy zasadniczej występują bowiem takie określe-
nia, jak: „wolność sumienia i religii” (art . 53 ust . 1), „wolność 
sumienia i wyznania” (art . 48 ust . 1) czy „swoboda wyraża-
nia przekonań religijnych” (art . 25 ust . 2) . W doktrynie dość 
powszechnie wszystkie wymienione pojęcia określa się mianem 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r . 
(Dz . U . z 1997 r . Nr 78, poz . 483 ze zm .) .
2 Na ten temat m .in . J . Szymanek, Wolność sumienia i wyznania w Konstytu-
cji RP, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 2, s . 49 i nast . 
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„wolności religijnej”3, choć jest to termin normatywny, występu-
jący na gruncie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, który został 
użyty w kontekście uprawnień przysługujących osobie skazanej 
(art . 102, ust . 3)4 . Dla uściślenia zakresu prowadzonych badań 
warto doprecyzować występujące określenia, których interpreta-
cja nie jest tożsama . 

Sumienie to kategoria, której źródła należy dopatrywać się 
w koncepcjach prawa naturalnego . Samo pojęcie sumienia nie jest 
jednorodne i bardzo trudne do zobiektywizowania . Na trudności 
związane z kwestią ustalenia zakresu definicji owego pojęcia zwró-
cił uwagę m .in . Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 paździer-
nika 2015 r . Dostrzegł on również potrzebę odwoływania się do 
takich dziedzin, jak filozofia, antropologia, psychologia czy teolo-
gia5 . W świetle poglądów prezentowanych przez Immanuela Kanta 
sumienie należy traktować jako nakaz rozumu . Stanowi ono jedyną 
i ostateczną instancję odwoławczą . W sytuacji, gdy ktoś dochodzi 
do przekonania, że wykonanie danej czynności jest jego obowiąz-
kiem, to ma moralne prawo, by daną czynność wykonać6 . Inne 
ujęcie sumienia proponuje Émile Drukhaim określający je jako 
wytwór społeczeństwa . Jednostka jest kształtowana przez środo-
wisko, w którym funkcjonuje7 . Niektóre ze współczesnych koncep-
cji sumienia akcentują dwie płaszczyzny tejże wartości . Pierwszą 
z nich jest wewnętrzny osąd moralny jednostki klasyfikującej dane 

3 Zob . m .in . J . Krukowski, Ochrona wolności religijnej w umowach międzyna-
rodowych, „Roczniki Nauk Prawnych” 1993, t . 3, s . 43 i nast .; A . M . Abramo-
wicz, Przedmiotowy zakres wolności religijnej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 
2007, t . 10, s . 325 i nast .; P . Ryguła, Wolność religijna w Hiszpanii na tle prze-
mian społeczno- politycznych w latach 1931–1992, Katowice 2009; M . Bielecki, 
Wolność religijna dziecka na tle praw rodzicielskich, „Roczniki Wydziału Nauk 
Prawnych i Ekonomicznych” 2006 t . ½, s . 5 i nast .; K . Warchałowski, Ochrona 
prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej, „Studia 
z Prawa Wyznaniowego” 2007, t . 10, s . 5 i nast .
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r . Kodeks karny wykonawczy (Dz . U . z 2021 r ., 
poz . 53 ze zm .) .
5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r . (sygn . K 12/14 – 
Dz . U . z 2015 r ., poz . 1633) .
6 M . Rutkowski, O postępowaniu pod wpływem sumienia, „Etyka” 2015, 
t . 50, s . 115 i nast .
7 D . Buksik, Rozumienie sumienia w naukach psychologicznych, „Semi-
nare” 1999, t . 15, s . 268 .
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postępowanie jako dobre bądź złe . Drugą zaś opiera się na prawdzie 
obiektywnej . Jest ważna m .in . z tego powodu, że każda jednostka 
może mieć ściśle indywidualny osąd danej sytuacji, ukształto-
wany różnorodnymi czynnikami . Wówczas konkretne postępowanie 
może odbiegać od ogólnie akceptowalnych i obiektywnych wzorców . 
Przykładowo, czyniący krzywdę drugiej osobie, nie może powo-
ływać się na to, że działał w zgodzie z własnym sumieniem . Na ten 
fakt zwraca uwagę m .in . sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, 
która w zdaniu odrębnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 6 października 2015 r . (K 12/14) zauważa, że: „Akt sumienia jest 
zawsze aktem czyjegoś sumienia, a kierowanie się sumieniem nie 
daje gwarancji, że postępuje jedynie słusznie”8 . Postępowanie zgod-
nie z własnym sumieniem musi być zawsze osadzone w konkretnym 
kontekście aksjologicznym i tylko wówczas możemy mówić o wolno-
ści i autonomiczności konkretnego czynu . W tym też duchu należy 
interpretować stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny, 
który doprecyzowuje, na czym polega wyartykułowana w art . 53 
ust . 1 Konstytucji wolność . Nie oznacza ona jedynie prawa do określo-
nego postepowania, ale także wolność od przymusu9 . Wola jednostki 
nie powinna być determinowana czynnikami zewnętrznymi, gdyż 
wówczas zatraca się istotę wolności . 

Trybunał Konstytucyjny formułuje warunki niezbędne do tego, 
aby mówić o poszanowaniu wolności sumienia przez porządek 
prawny . Po pierwsze, musi dojść do zapewnienia każdemu możliwo-
ści nieskrępowanego przyjmowania określonych poglądów . Po drugie 
zaś, nikt nie może zostać nakłaniamy i zmuszany do podporządko-
wywania się nakazom, które są sprzeczne z wyznawanym systemem 
wartości10 . Wolność sumienia obejmuje swoim zakresem zarówno 
osoby wierzące, jak i niewierzące . Korzystając z możliwości, jakie daje 
owo uprawnienie, jednostka może artykułować swoje przekonania, 
ale może także zachowywać milczenie . Wolność sumienia nie dotyka 
wyłącznie sfery religijności bądź jej braku . Punktem odniesienia do 

8 Zdanie odrębne sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r . (sygn . akt K 12/14) .
9 Por . Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r . 
(sygn . K 12/14) .
10 Tamże .
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postrzegania rzeczywistości przez daną osobę mogą być również reguły 
moralne, filozoficzne i społeczne oraz te wywodzące się z innych 
źródeł . Kolejne kategorie użyte przez ustawodawcę to wolność religii 
i wolność wyznania . Oba pojęcia są bardzo często stosowane zamien-
nie zarówno przez doktrynę, jak i przez wymiar sprawiedliwości . 
Przy ich interpretacji nie da się także pominąć tradycji prawotwór-
czej, która niejednokrotnie determinuje samą nomenklaturę, a także 
określenie zakresu zastosowanych terminów . W polskich warunkach 
do czasu uchwalenia Konstytucji z 1997 r . posługiwano się terminem 
„wolność wyznania” . Gdy w art . 53 ust . 1 pojawiło się sformułowanie 
„wolność sumienia i religii”, rozpoczęła się dyskusja na temat celowo-
ści wprowadzenia nowo brzmiącej regulacji . Zaczęto również zasta-
nawiać się nad zakresem obu pojęć . Warto przypomnieć, że wolność 
wyznania została proklamowana także w nowej Konstytucji, w art . 48 
ust . 1 . (odnośnie do osoby dziecka) . Można było się spotkać z opiniami, 
że obecne rozwiązanie zostało zaczerpnięte z nauczania społecznego 
Kościoła katolickiego . W świetle innego stanowiska pojęcie to wywo-
dzi się z umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw czło-
wieka i podstawowych wolności . Istnieje też pogląd, zgodnie z którym 
termin „wolność sumienia i wyznania” jest zbitką pojęciową i nie 
należy interpretować obu pojęć oddzielnie, a traktować je raczej jako 
całość11 . Wydaje się jednak, że pomimo dość powszechnego używa- 
nia ww . zbitki pojęciowej należy dokonać rozróżnienia obu terminów, 
gdyż różny jest ich zakres – choć trzeba przyznać, że nie we wszyst-
kich źródłach dostrzega się ten fakt . Jako tożsame oba pojęcia trakto-
wane są m .in . w słowniku Oxford Wordpower12 . Podobnie jest 
w Nowym słowniku języka polskiego . Hasło „religia” – to zespół 
wierzeń dotyczących istnienia Boga lub bogów, a także genezy struk-
tury oraz celu istnienia człowieka i świata . W zakres pojęcia wchodzą 
ponadto zasady moralne i głoszone obrzędy13 . Z kolei termin „wyzna-
nie” oznacza m .in . formułę zawierającą treść czyjegoś wierzenia 

11 Zob . J . Sobczak, M . Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako 
prawo człowieka, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio 
K, „Politologia” 2012, t . 19/1, s . 28 i nast . oraz przywołana tam literatura .
12 Oxford Wordpower, Słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Oxford 
2010, s . 624 i nast .
13 Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s . 836 .
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religijnego, religię, wiarę wyznawaną przez jakąś grupę ludzi oraz 
zbiór zasad jakiejś religii14 . Użyte w obowiązujących aktach norma-
tywnych sformułowanie „wyznanie” należy interpretować jako samo-
dzielną wspólnotę w obrębie danej religii15 . Jeżeli wiec przyjmiemy 
taką interpretację, to pojęciem szerszym znaczeniowo będzie religia, 
w obrębie której może funkcjonować szereg wyznań (wspólnot religij-
nych) . Jest tak chociażby w przypadku religii opartej na nauczaniu 
Chrystusa, z którą identyfikuje się szereg kościołów i innych związ-
ków wyznaniowych, w tym Kościół katolicki . Zatem wolność wyzna-
nia oznacza wolność przynależności do określonej konfesji . Powyższa 
interpretacja wynika z semantycznego znaczenia użytej przez ustrojo-
dawcę terminologii, chociaż jak już wyżej wskazano, bardzo różnie 
do tych kwestii podchodzi zarówno doktryna, jak i wymiar sprawie-
dliwości . O tym, jak trudną kwestią na gruncie obowiązujących regu-
lacji normatywnych jest precyzyjne określenie zakresu obu pojęć, 
świadczy fakt, że nawet Trybunał Konstytucyjny nie podjął się tego 
zadania . W wyroku z 7 października 2015 r . (K 12/1) stwierdził, że 
z tej racji, iż TK, rozpatrując znaczenie terminu „wolność sumienia”, 
jest zwolniony z obowiązku analizowania tego, czy postanowienie 
zawarte w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej (wolność 
sumienia i religii) jest tożsame z terminologią zawartą w ustawie 
z 17 marca 1991 r . – Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – oraz 
aktach prawa międzynarodowego (wolność sumienia i wyznania) . 
Przywołana została jednak opinia P . Winczorka, zgodnie z którą, 
z racji, że zastąpiono termin „wolność wyznania” określeniem 
„wolność religii”, został rozszerzony termin „wolność sumienia”, 
w zakresie którego mieści się obecnie swoboda niewyznawania 
żadnej religii16 . Zatem zgoła inaczej, niż zaproponowano powyżej 
(odrębna wspólnota religijna), została ujęta wolność wyznania, 
w zakresie której mieści się zarówno prawo do wyznawania, jak 
i niewyznawania określonej religii . W takim znaczeniu definiuje 
wolność wyznania również Tomasz Sokołowski, określający ją jako 
nieograniczone uzewnętrznianie przekonań religijnych, a także 

14 Tamże, s . 1189 . 
15 Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 2004, s . 1011 .
16 Por . Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r . 
(sygn . K 12/14) .
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poszukiwanie religii oraz światopoglądu, zaspokajających potrzebę 
wyjaśniania postaw i rozterek egzystencjalnych człowieka17 . Obawy 
przed zastąpieniem terminu „wolność wyznania” terminem 
„wolność religii” wyrażał bezpośrednio po uchwaleniu ustawy zasad-
niczej Tadeusz J . Zieliński . Zdaniem tego autora wolność religii jest 
pojęciem nowym w polskim systemie prawnym, chociaż w zbliżonej 
postaci występuje w ratyfikowanych przez Polskę umowach między-
narodowych . Ponadto pomimo tego że oba terminy przez niektórych 
autorów są stosowane zamiennie, nie muszą mieć one identycznego 
zakresu znaczeniowego . Istnieje więc niebezpieczeństwo, że wolność 
sumienia i religii nie będzie obejmować osób areligijnych18 . O ile 
można podzielić pogląd autora co do rozbieżnego zakresu znaczenio-
wego obu pojęć, to wydaje się, że obawy o wyłączeniu z zakresu 
prezentowanej normy osób niewierzących, w świetle sformułowanych 
powyżej uwag, okazały się sformułowane na wyrost . W tekście ustawy 
zasadniczej znalazło się ponadto określenie „swoboda przekonań reli-
gijnych”, wyartykułowane w art . 25 ust . 2 (termin ten dotyczy każdej 
jednostki ludzkiej) oraz wyinterpretowane z brzmienia art . 53 ust . 3, 
w którym mowa o prawie rodziców do zapewnienia dzieciom wycho-
wania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie ze swoimi 
przekonaniami . W powyższej normie prawodawca odnosi się do 
przekonań religijnych . Z kolei w art . 48 ust . 1 mówi się o prawie do 
wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców . Prawodawca 
traktuje omawiany termin szerzej, gdyż w jego obrębie mieszczą się 
zarówno przekonania religijne, jak i areligijne19 . Termin „przekona-
nia” został doprecyzowany w orzecznictwie Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka (ETPCz) . W wyroku Estriatou przeciwko Grecji 
z 18 grudnia 1996 r . pojęcie to utożsamiono z takimi określeniami, jak 
„opinie” czy „koncepcje” . Dla ETPCz w zakresie sformułowania 

17 T . Sokołowski, Wolność myśli, sumienia i wyznania dziecka, 
[w:] Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red . T . Smyczyński, 
Poznań 1999, s . 262 .
18 T . J . Zieliński, Klauzule prawnowyznaniowe jednolitego projektu 
konstytucji RP: (uwagi de lege fundamentale ferenda), „Państwo i Prawo” 
1997, z . 2, s . 83 .
19 Szerzej na ten temat K . Pluta, Prawo rodziców do wychowania dziecka 
zgodnie z własnymi przekonaniami . Studium z prawa rodzinnego, Opole 
2021, s . 313 – mps: Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego .
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„przekonania” mieszczą się takie poglądy, które osiągają pewien 
poziom stanowczości, powagi, spójności i istotności . Ponadto 
państwo powinno szanować przekonania rodziców bez względu na 
to, czy są to przekonania religijne czy filozoficzne . Samo określenie 
„poszanować” zdaniem ETPCz znaczy więcej niż „uznawać” czy 
„brać pod uwagę” i obliguje państwo do określonych zachowań20 . 
W sprawie Lautsi przeciwko Włochom Trybunał zauważył, że 
poszanowanie przekonań może być rozbieżnie rozumiane 
w poszczególnych państwach21 . 

Niejednorodność terminologiczna sprawia, iż trudno precyzyj-
nie określić różnice, jakie występują pomiędzy poszczególnymi 
określeniami . Wydaje się również, że wykładnia semantyczna 
poszczególnych terminów nie oddaje „ducha” ich interpretacji 
zarówno przez wymiar sprawiedliwości, jak i przez doktrynę . 
Dlatego też, pomimo ewidentnych różnic znaczeniowych, w niniej-
szym opracowaniu przedstawione terminy będziemy traktować 
jako tożsame . Swoim zakresem „wolność sumienia i wyznania”, 
a także „wolność sumienia i religii” obejmować będą postawy prore-
ligijne, antyreligijne oraz neutralne wobec jakiejkolwiek religii . 
W dalszej części opracowania używany będzie również termin 
„wolność religijna”, pod którym będziemy rozumieć wszystkie 
z prezentowanych określeń . 

zakres wolności religijnej

Interpretacja norm zawartych w ustawie zasadniczej pozwala na 
wyodrębnienie kilku płaszczyzn wolności religijnej . Po pierwsze, 
można dookreślić podmioty, którym przysługuje owe uprawnienie . 
Zgodnie z art . 53 ust . 1 w związku z art . 48 i 25 Konstytucji można 
wskazać m .in . osobę ludzką, rodziców, dziecko oraz Kościoły i inne 
związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej . Po drugie 

20 Skarga nr 24095/94, LEX nr 79871 .
21 Skarga nr 30814/06, LEX nr 784874 .
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zaś, prawodawca uregulował zakres wolności religijnej, odnosząc się 
zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych gwarancji .

Osoba ludzka
Podmiotowość jednostki w zakresie korzystania z wolności religij-
nej wynika z faktu posiadania przyrodzonej, niezbywalnej i niena-
ruszalnej godności osobowościowej, której poszanowanie i ochrona 
stanową obowiązek władz (art . 30 Konstytucji) . Źródło wolności 
nie jest więc uzależnione od jednostronnej decyzji prawodawcy, ale 
wypływa z pozanormatywnej kategorii . Zakres uprawnień został 
dookreślony zarówno w tekście Konstytucji, jak i w innych aktach 
normatywnych . Katalog gwarancji proklamowany w art . 53 ust . 2 
dotyczy wielu obszarów aktywności jednostki . I tak, korzystający 
z wolności sumienia i religii ma możliwość wyznawania lub przyj-
mowania religii według własnego wyboru . Według Słownika języka 
polskiego termin „przyjmować” oznacza m .in . ‘stać się odbiorcą 
jakiejś informacji, rzeczy lub wypowiedzi; uznać, że coś jest odpo-
wiednie, jak również uznać coś za podstawę rozważań i działań’22 . 
Zatem przyjęcie danej religii dotyczy sfery sumienia . Jednostka 
nabiera wewnętrznego przekonania, że dana doktryna bądź ideolo-
gia jest zgodna z jej światopoglądem . Z kolei w określeniu „wyzna-
wanie” mieści się aspekt statyczny, polegający na uznawaniu czegoś 
za prawdziwe, wiara w to, a także aspekt dynamiczny, który ozna-
cza wyjawianie jakiejś tajemnicy lub czegoś ważnego23 . Przekła-
dając to na kwestie związane z wolnością religijną, należy uznać, 
że jednostka po uznaniu danej religii za prawdziwą ma prawo do 
jej praktykowania . W świetle dyspozycji zawartej w art . 53 ust . 2 
wolność religijna może być realizowana zarówno indywidual-
nie, jak i wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, w takich 
formach, jak: uprawianie kultu, modlitwa, praktykowanie czy 
nauczanie . Samo pojęcie kultu religijnego nie doczekało się defini-
cji, pomimo tego że kilkakrotnie prawodawca posługuje się owym 
pojęciem (np . darowizny na cele kultu) . Ponadto, jak podkreśla się 
w literaturze przedmiotu, kult może być różnie postrzegany przez 

22  [dostęp: 16 .09 .2022] .
23  [dostęp: 16 .09 .22] .
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poszczególne wyznania24 . Słownik języka polskiego określa, że 
jest to m .in . ‘religijna cześć oddawana siłom nadprzyrodzonym, 
rzeczom lub osobom; całokształt praktyk religijnych i obrzędów, 
będący jednym z zasadniczych aspektów religii, oraz okazywany 
komuś lub czemuś szacunek, uwielbienie bądź cześć’25 . W ustawie 
o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego (u .K .K .) prawodawca 
stanowi, że organizowanie kultu publicznego i jego sprawowa-
nie podlega władzy kościelnej26 . Obowiązujący Kodeks prawa 
kanonicznego doprecyzowuje, że z kultem publicznym mamy do 
czynienia wówczas, gdy jest on sprawowany w imieniu Kościoła 
przez osoby prawnie do tego wyznaczone oraz z zastosowaniem 
aktów zatwierdzonych przez władzę kościelną (kan . 834 § 2)27 . 
Pozostałe formy nie wymagają bliższej charakterystyki z uwagi na 
powszechne rozumienie użytej terminologii .

W dalszej część omawianej normy ustrojodawca stanowi, że 
wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc 
kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo do 
korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują (art . 53 
ust . 2 Konstytucji) . Szczególnie ostatnie z wymienionych upraw-
nień wymaga doprecyzowania . W zakresie przywołanej gwarancji 
mieści się m .in . instytucja duszpasterstwa specjalnego, dotycząca 
poszczególnych grup zawodowych (m .in . żołnierzy), duszpasterstwa 
osób pozbawionych wolności bądź przebywających w innych miej-
scach odosobnienia, duszpasterstwa chorych czy duszpasterstwa 
osób przebywających w domach opieki społecznej bądź w czasie 
zorganizowanego wypoczynku . Nie jest to z pewnością pełna lista 
podmiotów objętych duszpasterstwem specjalnym, niemniej jednak 
to im prawodawca poświęca najwięcej uwagi . Żołnierze są grupą 
zawodową, której gwarancje w zakresie korzystania z wolności reli-
gijnej posiadają bogatą tradycję, a pierwsze zorganizowane formy  

24 E . Plewa, Kult religijny w prawie polskim – gwarancje wolności, [w:] Państwo 
wobec religii. Teraźniejszość i przeszłość, red . M . Stanulewicz, E . Plewa, 
C . Linowski, Łódź 2021, s . 14
25  [dostęp: 16 .09 .2022] .
26 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r . o stosunku Państwa do Kościoła katolic-
kiego (Dz . U . z 2019 r ., poz . 1347, tj . ze zm .) .
27 Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r . Przekład polski zatwierdzony przez 
Konferencję Episkopatu, Pallotinum 1984 .
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sprawowania opieki duszpasterskiej pojawiły się już pod koniec 
XVII w .28 Po zakończeniu pierwszej wojny światowej i odzyska- 
niu niepodległości przez nasz kraj przystąpiono do organizowa-
nia duszpasterstwa wojskowego . Piątego lutego 1919 r . ks . Stani-
sław Gall mianowany został pierwszym biskupem polowym29 . 
Po drugiej wojnie światowej miejsce Biskupa Polowego WP zajął 
Generalny Dziekan WP i dopiero 21 stycznia 1991 r . papież Jan 
Paweł II przywrócił tę instytucję30 . Ustawa o stosunku Państwa 
do Kościoła katolickiego gwarantuje wszystkim osobom, pełnią-
cym służbę wojskową, a także ich rodzinom, swobodę spełniania 
lub niespełniania zależnie od ich woli praktyk religijnych (art . 
25 ust . 1 u .K .K .) . Ponadto żołnierze odbywający czynną służbę 
wojskową mają mieć zapewnioną możliwość uczestniczenia poza 
terenem jednostek wojskowych we mszy świętej i innych nabożeń-
stwach (art . 25 ust . 2 u .K .K .) . Konkordat doprecyzowuje zaś, że 
wykonywanie praktyk religijnych nie może kolidować z ważnymi 
obowiązkami służbowymi (art . 16 ust . 2)31 . Zarówno u .K .K ., jak 
i Konkordat odnoszą się do osób należących do Kościoła kato-
lickiego w Polsce i wszystkich jego obrządków (łacińskiego, 
bizantyjsko-ukraińskiego, bizantyjsko-słowiańskiego, ormiań-
skiego) . Pozostałe Kościoły i inne związki wyznaniowe mają 
podobny zakres gwarancji zawarty w ustawach szczegółowych, 
regulujących ich status bądź w ustawie o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania (u .g .w .s .w .)32 . Grupą, której prawodawca 
przyznaje szerokie gwarancje w zakresie korzystania z wolno-
ści religijnej, są osoby przebywające w zakładach penitencjarnych  

28 T . Sokołowski, Usytuowanie i  funkcjonowanie duszpasterstwa w  Wojsku 
Polskim, Warszawa 1996, s . 15 .
29 A . Strzelecki, Duszpasterstwo wojskowe. Aspekty finansowo-prawne admi-
nistracji kościelnej, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania” 
2012, UKW nr 1, s . 99 i nast .
30 M . Bielecki, Realizacja wolności religijnej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej. Duszpasterstwo wojskowe, cz . II, 

 [dostęp: 17 .09 .2022] .
31 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 
28 lipca 1993 r . (Dz . U . z 1998 r . Nr 51, poz . 318) .
32 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r . o gwarancjach wolności sumienia i wyzna-
nia (Dz . U . z 2022 r ., poz . 1435 tj .) .
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(art . 17 ust . 1 Konkordatu)33 . Kodeks karny wykonawczy (k .k .w .) 
precyzuje uprawnienia osób przebywających w areszcie oraz odby-
wających karę pozbawienia wolności . Do najważniejszych praw 
skazanego zalicza się korzystanie z wolności religijnej (art . 102 
ust . 3 k .k .w .) . W szczególności uprawnienie to obejmuje możność 
wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług reli-
gijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach 
odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania 
nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, 
a także do posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism 
i przedmiotów (art . 106 § 1 k .k .w .) . Ponadto skazany może uczest-
niczyć w nauczaniu religii organizowanym przez zakład karny, 
brać udział w działalności charytatywnej i społecznej Kościoła lub 
innego związku wyznaniowego, a także odbywać spotkania indy-
widualne z duchownym Kościoła lub innego związku wyznanio-
wego, do którego należy (art . 106 § 2 k .k .w .) . Szczegółowe zasady 
odbywania praktyk religijnych i korzystania z posług religij-
nych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 wrze-
śnia 2003 r .34 Jedną z form duszpasterstwa jest również opieka nad 
dziećmi i młodzieżą przebywającą w zakładach wychowawczych 
i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach, szpitalach, obozach 
oraz koloniach, gdzie zakres gwarancji jest zbieżny z uprawnie-
niami, jakie przysługują skazanym i tymczasowo aresztowanym 
(art . 30 u .K .K .) . Szczegóły dotyczące korzystania z form aktyw-
ności religijnej w tego typu placówkach reguluje rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z 3 lipca 1992 r .35 

33 Szerzej na ten temat J . Nikołajew, Wolność sumienia i religii skazanych 
i tymczasowo aresztowanych, Lublin 2012; tenże, Granice wolności uzewnętrz-
niania religii przez skazanych na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego 
z 1997 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 84, s . 103 i nast .; 
Z . Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993 .
34 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r . 
w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzy-
stania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz . 
U . z 2003 r . Nr 159, poz . 1546) .
35 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 1992 r . 
w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych 
dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opie-
kuńczych oraz na obozach i koloniach (M .P . z 1992 r ., nr 25, poz . 181) .
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Regulacjami, które dają prawo do aktywności religijnej, objęte 
zostały również osoby przebywające w zakładach leczniczych oraz 
zamkniętych zakładach pomocy społecznej, gdzie kierownicy tych 
placówek zostali zobowiązani do zatrudnienia kapelanów skierowa-
nych przez odpowiednie władze kościelne . Ponadto na kierowników 
został nałożony obowiązek przeznaczenia odpowiednich pomiesz-
czeń na kaplice (art ., 31 u .K .K ., art . 4 ust . 2 u .g .w .s .w .) . Powyż-
sze gwarancje nie są jedynymi, w których ustrojodawca przyznaje 
jednostce możność korzystania z wolności religijnej . W art . 85 ust . 3 
Konstytucji zawarto dyspozycję mówiącą o tym, że obywatel, któremu 
przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają 
na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby 
zastępczej na zasadach określonych w ustawie . Dotyczy to w głównej 
mierze przedstawicieli konfesji, które w doktrynie w sposób wyraźny 
zakazują swym członkom służby z bronią w ręku (np . świadków Jeho-
wy)36 . W okresie Polski Ludowej dochodziło do licznych procesów, 
w których osoby odmawiające służby wojskowej były skazywane na 
karę pozbawienia wolności . Możliwość odbycia zastępczej służby 
wojskowej, motywowanej przekonaniami, zyskała rangę regulacji 
normatywnej dopiero w 1989 r . W myśl art . 3 ust . 3 u .g .w .s .w . obywa-
tel kierujący się przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasa-
dami moralnymi mógł wnioskować o odbycie służby zastępczej na 
zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . Kolejnym etapem było wydanie 
w 1992 r . rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby zastęp-
czej37 . Zwieńczeniem procesu ochrony osób, które nie chciały służyć 
z bronią w ręku, było uchwalenie 28 listopada 2003 r . ustawy o służbie 
zastępczej (u .z .s .w .)38 . Na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej 
został nałożony obowiązek udowodnienia prawdziwości przesłanek, 
które upoważniają ją do odbycia służby zastępczej . W związku z tym 
powinna ona złożyć stosowny wniosek, zawierający oświadczenie 

36 Zob . M . Bielecki, Odmowa pełnienia służby wojskowej przez Świad-
ków Jehowy jako realizacja klauzuli sumienia. Uwarunkowania prawno-
-historyczne, „Studnia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t . 19, s . 107 i nast .
37 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r . w sprawie 
służby zastępczej (Dz . U . Nr 4, poz . 192) .
38 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r . o służbie zastępczej (Dz . U . z 2018 r ., 
poz . 885 ze zm .) .
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o wyznawanych przekonaniach religijnych oraz wskazać w wyznawa-
nej doktrynie religijnej podstawy wyłączające możliwość odbywania 
służby wojskowej, a także wykazać rzeczywiste związki z wyznawaną 
doktryną religijną lub wskazać wyznawane zasady moralne pozosta-
jące w sprzeczności z obowiązkami żołnierza odbywającego służbę 
wojskową (art . 11 ust . 1 i 2 u .z .s .w .) . Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r . o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw39 zawie-
szony został obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
a wraz z nim zostały zawieszone zasady odbywania służby zastępczej 
(art . 55) . Sytuacja uregulowana normą wyrażoną w art . 85 ust . 3 okre-
ślana jest mianem klauzuli sumienia, co należy rozumieć jako możli-
wość odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem, 
poprzez powołanie się na swoje przekonania religijne, filozoficzne 
czy światopoglądowe40 . Poza regulacjami zawartymi w Konstytucji  
możność powoływania się na klauzulę sumienia została zagwaranto-
wana przedstawicielom niektórych zawodów medycznych . W ustawie 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zawarto regulację, w myśl której 
lekarz może powstrzymywać się od wykonania świadczeń zdrowot-
nych niezgodnych z jego sumieniem . Powinien on jednakże odnoto-
wać ten fakt w dokumentacji medycznej oraz powiadomić swojego 
przełożonego na piśmie . Wyłączenie możliwości powołania się na 
powyższą gwarancję istnieje jedynie w sytuacji, gdy zwłoka w udzie-
leniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować niebezpieczeństwo 
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdro-
wia (art . 39 w związku z art . 30)41 . Podobny zakres gwarancji prze-
widziany został w stosunku do pielęgniarek i położnych . Zgodnie 
z ustawą regulującą status tych zawodów pielęgniarka i położna mogą 
odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego 
świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakre-
sem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę 

39 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r . o zmianie ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz . U . z 2009 r . Nr 161, poz . 1278) .
40 Por . A . Mezglewski, H . Misztal, P . Stanisz, Prawo wyznaniowe, 
Warszawa 2006, s . 104 .
41 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r . o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(Dz . U . z 2022 r ., poz . 1731 tj .) .
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odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że 
zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego 
zagrożenia zdrowotnego (art . 12)42 . Poza zakresem regulacji pozo-
stają przedstawiciele innych zawodów medycznych, np . ratownicy 
medyczni czy technicy laboratoryjni, jak również farmaceuci . 
Dlatego też należałoby się zastanowić, czy nie rozszerzyć zakresu 
uprawnionych podmiotów43 . W literaturze przedmiotu postuluje 
się także, by przedstawiciele wszystkich zawodów mogli odmawiać 
wykonywania świadczeń sprzecznych ze swoim sumieniem, nawet 
w sytuacji, gdy prawodawca nie przewidział wprost takiej możli-
wości . Owa możliwość jest konsekwencją normy zawartej w art . 53 
ust . 1 (wolność sumienia)44 . 

Obowiązująca ustawa zasadnicza chroni ponadto prawa mniej-
szości narodowych i etnicznych, którym zapewnia się m .in . wolność 
zachowania i rozwój własnych obyczajów oraz tradycji . Ponadto wyraź-
nie proklamuje się prawo odnośnie do tworzenia własnych instytucji 
służących ochronie tożsamości religijnej . W jednej ze spraw rozpa-
trywanych przez Trybunał Konstytucyjny została poruszona kwestia 
tzw . uboju rytualnego45 . Trybunał dookreślił korelację między wolno-
ścią religijną a prawami zwierząt . W uzasadnieniu wyroku stwierdza 
się, że ubój rytualny określany jest przez właściwe normy prawa reli-
gijnego . Zapewnienie zaś legalności owym praktykom, zdaniem TK, 
stanowi chroniony konstytucyjnie element wolności religijnej oraz 
praw wynikających z tradycji, kultury i obrzędów religijnych . Oprócz 
wyartykułowanych wprost przez prawodawcę norm odnoszących 
się do ochrony wolności religijnej Konstytucja chroni ową wartość 

42 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r . o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz . U . z 2022 r . poz . 551 tj .) .
43 M . Bielecki, Klauzula i sprzeciw sumienia w praktyce medycznej oraz na 
tle sytuacji prawnej przedstawicieli innych zawodów, [w:] Wolność sumienia. 
Perspektywa prawnoporównawcza, red . G . Blicharz, M . Delijewski, Warszawa 
2019, s . 93 i nast .
44 M . Skwarzyński, Korzystanie z klauzuli sumienia jako realizacja wolności 
wewnętrznej czy/i zewnętrznej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 
2015, t . 13/14, s . 9 i nast .; tenże, Korzystanie ze sprzeciwu sumienia w kontek-
ście zasady równouprawnienia i kryterium zawodu, „Studia z Prawa Wyzna-
niowego” 2016, t . 19, s . 63 i nast .
45 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r . (K 52/13 - 
OTK-A 2014/11/118) .
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przy okazji regulowania innych instytucji . Przykładem takiej normy 
może być art . 32, który proklamuje zasadę równości wobec prawa 
i równego traktowania przez władze publiczne, jak również zaka-
zuje dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodar-
czym z jakiejkolwiek przyczyny . Aby dookreślić pojęcia pojawiające 
się w niniejszej normie, należy odwołać się do regulacji prawnych 
zawartych w innych aktach . Konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności w art . 14 prezentuje otwarty katalog prze-
słanek, mogących być podstawą dyskryminowania46 . Są to m .in . 
płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, 
pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości 
narodowej, urodzenie bądź jakakolwiek inna przyczyna . Na grun-
cie Kodeksu pracy (K .p .)47, który co prawda nie definiuje wszyst-
kich przejawów dyskryminowania, ale określa ich istotę, wskazane 
zostały przesłanki dyskryminowania w stosunkach pracy . Zdefinio-
wano również rodzaje dyskryminacji . Kodeks pracy odrębnie trak-
tuje jako przyczynę dyskryminowania religię i wyznanie (art . 113 

K .p .) . Zgodnie z art . 183a § 3 Kp, dyskryminowanie bezpośrednie 
istnieje wówczas, gdy pracownik na podstawie jednej bądź kilku ww . 
przesłanek jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytu-
acji mniej korzystnie niż inni . Z kolei z dyskryminacją pośrednią 
mamy do czynienia wówczas, gdy na skutek pozornie neutralnego 
postanowienia, zastosowanego kryterium lub działania, mogłoby 
dojść lub dochodzi do niekorzystnej sytuacji pracownika w porów-
naniu do pozostałych (por . art . art . 183a § 3 K .p .) . Podobną rolę, jak 
art . 32 Konstytucji, odgrywa również art . 33 Konstytucji, w którym 
mówi się o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn . 

Ochrona wolności religijnej jednostki zawarta w Konstytucji nie 
ogranicza się wyłącznie do aspektów pozytywnych . Prawodawca 
w art . 53 ust . 6 stanowi, że nikt nie może być zmuszany do uczestni-
czenia ani nieuczestniczenia w praktykach religijnych . Z kolei 
w art . 53 ust . 7 gwarantuje się każdemu wolność od zmuszania przez 

46 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporzą-
dzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r . (Dz . U . z 1993 r . Nr 61, poz . 284) .
47 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r . Kodeks pracy (Dz . U . z 2022 r ., 
poz . 1510 tj . ze zm .) .



388 maREk bIElECkI

organy władzy publicznej do ujawniania swego światopoglądu, 
przekonań religijnych lub wyznania . 

Powyższy katalog uprawnień zostaje uzupełniony gwarancjami 
zawartymi w u .g .w .s .w . Ustawodawca obok obywateli czyni podmio-
tem wolności sumienia i wyznania cudzoziemców i bezpaństwow-
ców (art . 1 ust . 1 w związku z art . 7 u .g .ws .w .) . W sposób wyraźny 
proklamowane jest zrównanie praw wierzących oraz niewierzących 
w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym 
i kulturalnym (art . 1 ust . 3 u .g .w .s .w .) . Ponadto korzystający z wolno-
ści sumienia i wyznania mogą: tworzyć wspólnoty religijne w celu 
wyznawania i szerzenia wiary religijnej; utrzymywać kontakty ze 
współwyznawcami, m .in . poprzez uczestniczenie w pracach organi-
zacji religijnych o zasięgu międzynarodowym; korzystać ze źródeł 
informacji na temat religii; wytwarzać i nabywać przedmioty 
potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych; wytwarzać, nabywać 
i posiadać artykuły potrzebne do przestrzegania reguł religijnych; 
wybrać stan duchowny lub zakonny; zrzeszać się w organizacjach 
świeckich w celu realizacji zadań wynikających z wyznawanej reli-
gii lub przekonań religijnych oraz otrzymywać pochówek zgodny 
z wyznawanymi zasadami religijnymi lub przekonaniami w spra-
wach religii (por . art . 2 u .g .w .s .w .) . Wolność sumienia i wyznania 
daje również prawo do swobodnego świadczenia na rzecz Kościołów 
i innych związków wyznaniowych oraz instytucji charytatywno-
-opiekuńczych . (art . 5 u .g .w .s .w) . 

Istotne gwarancje w zakresie wolności religijnej dotyczą 
kwestii zawierania małżeństwa w formie wyznaniowej, które 
wywiera również skutki w prawie świeckim . Praktyka owa stała się 
możliwa dzięki podpisaniu i ratyfikowaniu konkordatu (art . 10) . 
Do dziś powyższy sposób zawarcia małżeństwa potocznie okre-
śla się jako „małżeństwo konkordatowe”, choć wraz z Kościołem 
katolickim korzystają z niego również osoby należące do innych 
Kościołów i związków wyznaniowych48 . Wśród konfesji, których 
wierni mają możliwość uzyskiwania skutków cywilnych małżeństw 
wyznaniowych, są: Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół 

48 Szerzej na ten temat A . Mezglewski, A . Tunia, Wyznaniowa forma zawar-
cia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007 .
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Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościół 
Polskokatolicki, Gminy Wyznaniowe Żydowskie, Kościół Starokatolicki 
Mariawitów i Kościół Zielonoświątkowy . Warto jednakże zauważyć, że 
w przypadku małżeństw zawieranych w formie wyznaniowej prawo-
dawca nie jest do końca konsekwentny i nie wszystkie Kościoły i związki 
wyznaniowe, a tym samych ich członkowie uzyskały taką możliwość, 
a jedynie te mające swój status uregulowany w odrębnej ustawie (por . 
art . 1 § 3 k .r .o .) . Poza zakresem gwarancji pozostają podmioty wpisane 
do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzo-
nego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji49 . 

Rodzice i dziecko
Kolejną kategorią objętą ochroną wolności religijnej są rodzice oraz 
opiekunowie prawni dziecka . Z tej racji, że zachodzi ścisła korela-
cja pomiędzy uprawnieniami obu podmiotów, ich status zostanie 
przeanalizowany łącznie . Konstytucja przyznaje rodzicom prawo do 
decydowania o modelu wychowania swoich dzieci . Mogą więc oni 
podejmować decyzje w tym zakresie, kierując się własnymi przeko-
naniami (art . 53 ust . 3 w związku z art . 48 ust . 1) . Gwarancje zawarte 
w ustawie zasadniczej uszczegółowione zostają zarówno przez normy 
międzynarodowe, jak i regulacje krajowe . Sam termin „wychowa-
nie” należy interpretować bardzo szeroko i nie można ograniczać się 
wyłącznie do jurydycznego znaczenia . Trzeba posiłkować się również 
dorobkiem innych nauk . W pedagogice pod tym pojęciem rozumie 
się m .in . poszukiwanie sensu życia, socjalizację, rozwój, dorastanie 
do zadań, interpretowanie doświadczeń życiowych wychowanka, 
ukierunkowanie, ingerencję w formowanie osobowości, kreowa-
nie (przekształcanie siebie i swojego otoczenia) oraz przygotowanie 
człowieka do życia w konkretnych czasach50 . Na gruncie interpretacji 
normy zawartej w art . 48 ust . 1 Konstytucji, w doktrynie formułuje 

49 Na dzień 17 września 2022 r . widnieje tam 171 podmiotów, 
 

[dostęp: 17 .09 .2022] .
50 A . Salamucha, Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej, „Rocz-
niki Nauk Społecznych” 2004, z . 2, s . 31 .
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się definicję, zgodnie z którą wychowanie traktuje się jako zaszcze-
pianie i umacnianie w dziecku określonego światopoglądu, systemu 
wartości, zasad oraz reguł moralnych i etycznych51 . Trybunał Konsty-
tucyjny w jednym ze swoich orzeczeń potraktował wychowanie jako 
kategorię praw rodzicielskich, w zakresie których mieści się zarówno 
prawo do pieczy nad osobą dziecka, jak i ochrona jego majątku 
oraz reprezentowanie jego interesów52 . Prawo rodziców do wychowa-
nia jest uprawnieniem o charakterze pierwotnym . Fakt ten podkreśla 
się m .in . w nauczaniu Kościoła katolickiego . W Karcie Praw Rodziny 
zwraca się uwagę na to, że rodzice dali życie swoim dzieciom, mają 
pierwotne i niezbywalne prawo oraz pierwszeństwo do wychowania 
potomstwa . Dlatego też muszą być uznani za pierwszych i głównych 
jego wychowawców (art . 5)53 . Zgodne z duchem nauczania Kościoła 
katolickiego są również rozwiązania przyjęte w prawie międzyna-
rodowym . W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grud- 
nia 1948 r . podkreśla się pierwszeństwo rodziców przy wyborze 
nauczania dla swoich dzieci (art . 26 ust . 3)54 . Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych (art . 18 ust . 4)55 oraz Między-
narodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 
(art . 13 ust . 3)56 zapewniają rodzicom prawo do religijnego i moral-
nego wychowania dziecka zgodnie z ich przekonaniami . Z kolei 
w art . 2 Protokołu nr 1 do EKPCz uznaje się prawo rodziców do 
zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi prze-
konaniami religijnymi i filozoficznymi57 . Powyższy zakres przeko-
nań rozszerza Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która 

51 M . Florczak-Wątor, Komentarz do art. 48, [w:] Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz, red . P . Tuleja, WKP 2019, LEX .
52 Wyrok TK z dnia 21 stycznia 2014 r ., SK 5/12, OTK-A 2014, nr 1, poz . 2 .
53 Karta Praw Rodziny 1983 r. przedłożona przez Stolicę Apostolską wszyst-
kim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie 
współczesnym, Warszawa 2018 . 
54 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r ., 

 [dostęp: 17 .09 .2022] .
55 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grud-
nia 1966 r . (Dz . U . z 1977 r . Nr 38, poz . 167) .
56 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 
z dnia 19 grudnia 1966 r .(Dz . U . z 1977 r . Nr 38, poz . 169) .
57 Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności z dnia 20 marca 1952 r . (Dz . U . z 1995 r . Nr 36, poz . 175) .
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wymienia dodatkowo „przekonania pedagogiczne” (art . 14 ust . 3)58 . 
Na gruncie rodzimych regulacji zakres praw i obowiązków rodziców 
został uregulowany w przepisach k .r .o . Instytucja ta ściśle skorelo-
wana jest tu ze sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej, która 
oprócz wychowania obejmuje również pieczę nad osobą i majątkiem 
dziecka sprawowaną w sposób respektujący prawa dziecka i jego 
godność (art . 95 § 1 k .r .o .) . Ponadto władza rodzicielska powinna być 
wykonywana tak, jak wymaga tego interes dziecka . (art . 95 § 3 k .r .o .) .

Uszczegółowieniem uprawnień rodziców są regulacje doty-
czące organizowania nauczania religii . I tak m .in . w art . 12 Konkor-
datu podkreśla się fakt, iż – uznając prawo rodziców do religijnego 
wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji – władze państwowe winny 
zagwarantować, aby szkoły publiczne wszystkich szczebli oraz przed-
szkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samo-
rządowej organizowały, zgodnie z wolą zainteresowanych, w ramach 
planu zajęć szkolnych i przedszkolnych lekcje katechezy . Norma 
konkordatowa z gwarancji zorganizowania nauczania religii uczyniła 
obowiązek państwa, chociaż należy zauważyć, że ustawa zasadni-
cza nieco inaczej podchodzi do tej kwestii . Zgodnie bowiem z art . 53 
ust . 4 religia Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulo-
wanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, 
przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych 
osób . Zatem przewidziano fakultatywność w zakresie organizacji 
lekcji religii . Nie oznacza to jednak, że państwo może w obowiązu-
jącym stanie prawnym arbitralnie usunąć lekcje katechezy z systemu 
edukacji . Dzieje się tak z kilku powodów . Po pierwsze, ustrojodawca 
daje władzy możliwość zorganizowania nauczania religii . Po drugie, 
państwo – korzystając z owego uprawnienia i podpisując konkordat 
(umowę międzynarodową) – wzięło na siebie obowiązek zorganizo-
wania tych zajęć zgodnie z wolą rodziców . Zatem jedyną możliwością 
zrezygnowania z katechezy w szkole jest renegocjacja umowy konkor-
datowej . Nie bez znaczenia jest również fakt, że ratyfikacja dokumentu 
i jego wejście w życie miało miejsce w 1998 r ., czyli już po uchwale-
niu Konstytucji . Zasady zorganizowania lekcji religii w szkole zostały 

58 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r . 
(Dz . U . UE .C2007 .303 .1) .
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dookreślone m .in . w ustawie o systemie oświaty (u .s .o .)59 . Zgodnie 
z art . 12 ust . 1 publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują 
naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodsta-
wowe na życzenie rodziców bądź samych uczniów . W momencie osią-
gnięcia pełnoletności decydują uczniowie . Rozporządzenie Ministra 
Edukacji z 14 kwietnia 1992 r . uszczegóławia, że życzenie wyrażane 
jest w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być pona-
wiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać jednak zmienione 
(§ 1 ust . 2)60 . Rok szkolny 2022/2023 jest ostatnim, w którym uczeń 
ma możliwość niechodzenia na lekcje religii bądź etyki . Według 
zakładanej reformy od 1 września 2023 r . do 1 września 2027 r . dla 
uczniów wszystkich typów szkół zostanie wprowadzony obowiązek 
uczestniczenia w jednych bądź drugich zajęciach61 . Zgodnie z art . 48 
ust . 1 proces wychowania powinien uwzględniać stopień dojrzałości 
dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przeko-
nania . Powyższa regulacja upodmiotawia dziecko w zakresie korzy-
stania z wolności religijnej, uzależniając jednak owo uprawnienie od 
dwóch czynników . Pierwszym z nich są niewątpliwie prawa przy-
sługujące rodzicom i opiekunom prawnym, drugim zaś jego stopień 
dojrzałości . Konstytucja, przyznając dziecku możliwość korzystania 
ze sfery uprawnień związanych z jego światopoglądem, potwier- 
dziła rozwiązania, które zostały wprowadzone do polskiego systemu 
prawnego w momencie ratyfikowania przez nasz kraj Konwencji 
o prawach dziecka62 (KoPD) . W art . 14 zobowiązano sygnata-
riuszy dokumentu, aby respektowali prawa dziecka do swobody 
myśli, sumienia i wyznania . Ponadto nałożono na poszczególne 
państwa obowiązek respektowania praw i obowiązków rodziców lub  
w odpowiednich przypadkach opiekunów prawnych odnośnie 

59 Ustawa z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty (Dz . U . z 2021 r ., 
poz . 1915 tj . ze zm .) .
60 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r . 
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz . U . z 2020 r ., poz . 983 tj .) .
61 M . Sewastianowicz, Uczeń pójdzie albo na religię, albo na etykę  – pierw-
sze zmiany w 2023, 

 [dostęp: 18 .09 .2022] .
62 Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r . (Dz . U . z 1991 r . 
Nr 120, poz . 526) .
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do ukierunkowania dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób 
zgodny z jego rozwijającymi się zdolnościami . Najwięcej problemów 
interpretacyjnych stwarza dookreślenie klauzuli „stopień dojrza-
łości dziecka”, która determinuje możliwość korzystania przez nie 
z przysługujących mu praw . Z tego powodu katalog uprawnień, jaki 
przysługuje każdej osobie ludzkiej, musi być weryfikowany w świetle 
owej przesłanki . Klauzula „stopień dojrzałości dziecka” nie doczekała 
się legalnej definicji, dlatego, aby dookreślić jej zakres w doktrynie, 
podejmowane są próby odwoływania się do dorobku innych nauk 
(pedagogiki, psychologii) . Dokonuje się również wykładni systemo-
wej, by dookreślić, w jakich granicach temporalnych prawodawca 
uznaje autonomiczność woli dziecka . W literaturze przedmiotu 
istnieje już wiele opracowań poruszających owo zagadnienie, nie 
ma więc potrzeby po raz kolejny powtarzać poczynionych wywo-
dów63 . Można jedynie zauważyć, że nie ma jednomyślności ani wśród 
pedagogów, którzy wiekiem adolescencji określają czas między 12 
a 16 rokiem życia, ani jednolitego stanowiska zajętego przez prawo-
dawcę . W obowiązujących regulacjach normatywnych wiek upoważ-
niający dziecko do podejmowania samodzielnych decyzji szacowany 
jest między 13 a 16 rokiem życia . Klauzula stopnia dojrzałości dziecka 
została również uwzględniona w normach dotyczących sprawowania 
władzy rodzicielskiej . Zgodnie z art . 95 § 4 k .r .o . przed powzięciem 
ważnej decyzji, w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub 
majątku dziecka, rodzice winni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, 
stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają, oraz uwzględnić 
w miarę możliwości jego rozsądne życzenia . Nikt nie może zastępo-
wać rodziców w procesie wychowania . Nie należy tego procesu cedo-
wać ani na szkołę, ani na inną instytucję . Dlatego trzeba postulować, 

63 M . Ożóg, Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi 
przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r ., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t . 18, s . 263 i nast .; K . Pluta, 
Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. 
Studium z prawa rodzinnego, Opole 2021; J . Krzywkowska, Współdziałanie 
państwa i Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w zakresie opieki i wycho-
wania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców, Olsztyn 2019; M . Bielecki, 
Ewolucja wolności religijnej dziecka w Polsce w latach 1989–2009, [w:] Prawo 
wyznaniowe w Polsce (1989–2009). Analizy–dyskusje–postulaty, red . D . Walen-
cik, Katowice-Bielsko-Biała 2009, s . 93 i nast .



394 maREk bIElECkI

by uprawnienia rodziców były przestrzegane i nie sprowadzały się 
wyłącznie do wyrażania opinii w kluczowych kwestiach . 

Kościoły i inne związki wyznaniowe
Kościoły i inne związki wyznaniowe zostały upodmiotowione przez 
prawodawcę w zakresie możliwości korzystania z przymiotu wolno-
ści religijnej pod warunkiem, że mają uregulowaną sytuację prawną . 
Gwarancje w tym zakresie zostały zawarte zarówno w Konsty-
tucji, jak i innych aktach normatywnych, m .in . w konkordacie, 
u .g .w .s . czy ustawach regulujących status poszczególnych podmio-
tów64 . Sytuacja prawna Kościołów i innych związków wyznanio-

64 Zob . m .in . Ustawa z dnia 17 maja 1989 r . o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania (Dz . U . z 2000 r . Nr 26, poz . 1271, tj . ze zm .); Ustawa z dnia 17 
maja 1989 r . o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz . U . z 2019 r . poz . 1347); Ustawa z dnia z dnia 4 lipca 1991 r . 
o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
(Dz . U . z 2014 r ., poz . 1726); Ustawa z dnia 13 maja 1994 r . o stosunku Państwa 
do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz . U . z 2015 r ., poz . 43); Ustawa z dnia 13 maja 1994 r . o stosunku Państwa 
do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz . U . z 2015 r ., poz . 483); Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r . o stosunku Państwa 
do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz . U . z 2014 r ., poz . 1712); Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r . o stosunku 
Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz . U . z 2015 r ., poz . 169); Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r . o stosunku Państwa 
do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . 
U . z 2014 r ., poz . 1889); Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r . o stosunku Państwa do 
Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U . z 2014 r ., poz . 
1599 .); Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r . o stosunku Państwa do gmin wyzna-
niowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U . z 2014 r ., poz . 1798); 
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r . o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U . z 2015 r ., poz . 44); Ustawa 
z dnia 20 lutego 1997 r . o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U . z 2015 r ., poz . 14); Ustawa 
z dnia 20 lutego 1997 r . o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątko-
wego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U . z 2015 r ., poz . 13); Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r . o stosunku Państwa 
do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nieposiadającego hierarchii 
duchownej (Dz . U . Nr 38, poz . 363, z późn . zm .); Ustawa z dnia 21 kwiet-
nia 1936 r . o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U . Nr 30, poz . 240, z późn . zm .); Ustawa 
z dnia 21 kwietnia 1936 r . o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz . U . Nr 30, poz . 241, z późn . zm .) .
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wych może być ustalona na podstawie ustaw indywidualnych 
bądź poprzez wpis do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji65 . W art . 53 ust . 4 Konstytucji 
proklamowano prawo do organizowania nauczania religii, niemniej 
jednak zasadniczy trzon regulacji został zawarty w art . 25 Konsty-
tucji, w którym sformułowane zostały zasady instytucjonalnego 
współistnienia państwa oraz Kościołów i innych związków wyzna-
niowych . W art . 25 ust . 1 prawodawca stanowi, że Kościoły i inne 
związki wyznaniowe są równouprawnione66 . Po raz pierwszy zasada 
ta została włączona do polskiego systemu prawnego w momencie 
uchwalenia u .g .w .s .w . (art . 9 ust . 2 pkt 3), a fakt ten spowodował, 
że instytucjonalne podmioty wyznaniowe zostały zrównane pod 
względem sytuacji prawnej67 . Niewątpliwie zasada równouprawnie-
nia Kościołów i innych związków wyznaniowych stanowi naturalną 
konsekwencję równości wobec prawa, która została uregulowana 
w art . 32 i 33 Konstytucji, choć – jak podkreśla się w doktrynie – 
równouprawnienie zezwala tym podmiotom na partycypowanie 
w realizacji zadań publicznych i również w tym zakresie wymagane 
jest ich zrównanie pod względem prawnym oraz faktycznym68 . 
Zasada równouprawnienia nie wyklucza możliwości przyznania 
poszczególnym podmiotom szczególnych uprawnień ze względu 
na występujące między nimi różnice . Oznacza to, że jeżeli jakiś 
kościół bądź związek wyznaniowy charakteryzuje się cechą odróż-
niającą go od innych instytucji, to właśnie ze względu na tę cechę 
może zostać on potraktowany w odmienny sposób69  . Pogląd ten 
podziela również TK podkreślający, że: 

zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych 
oznacza, że wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe posiadające 

65 Art . 30 u .g .w .s .w; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych 
(Dz . U . z 1999 r . Nr 38, poz . 374) .
66 Szerzej na ten temat A . M . Abramowicz, Równouprawnienie związków 
wyznaniowych w prawie polskim, Lublin 2018 .
67 P . Sobczyk, Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków 
miedzy Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Warszawa 2013 .
68 P . Tuleja, Komentarz do art. 25, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, red . P . Czarny i in ., wyd . II, LEX/el . 2021 .
69 J . Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s . 69 i nast .
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wspólną cechę istotną powinny być traktowane równo. Jednocze-
śnie zasada ta zakłada odmienne traktowanie Kościołów i związ-
ków wyznaniowych, które nie posiadają wspólnej cechy istotnej 
z punktu widzenia danej regulacji70. 

Niezmiernie ważną z punktu widzenia realizacji wolności religij-
nej – zarówno przez podmioty kolektywne, jak i indywidualne – 
jest zasada bezstronności uregulowana w art . 25 ust . 2 Konstytucji . 
Zgodnie z jej założeniami władze publiczne w Rzeczypospolitej 
Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich 
wyrażania w życiu publicznym . Przepis ten ukazuje m .in . stosunek 
państwa do obecności religii w przestrzeni publicznej, a więc 
w sposób bezpośredni odnosi się również do działalności Kościołów 
i związków wyznaniowych . Zgodnie z dyspozycją wyrażoną 
w powyższej normie państwo nie może wykazywać się postawą 
bierną wobec aktywności instytucji konfesyjnych, ale powinno 
stworzyć odpowiednie warunki do ich działalności . Zgodnie 
z art . 25 ust . 3 stosunki między państwem a Kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi kształtowane są na zasadach poszano-
wania i ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego 
w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka 
i dobra wspólnego . W literaturze przedmiotu można spotkać się ze 
stanowiskiem, że autonomiczność dotyczy sfery wewnętrznej 
i oznacza możność samodzielnego rozstrzygania o swoich sprawach . 
Z kolei niezależność obejmuje aspekt zewnętrzny i jest postrzegana 
jako brak podporządkowania innym podmiotom71 . Trzeba zauwa-
żyć, że w zakresie pojęcia niezależności zawiera się też autonomicz-
ność podmiotu . Podmiot niezależny może bowiem decydować 
zarówno w sprawach wewnętrznych, jak i zewnętrznych . Kluczowe 
znaczenie powinno się przypisać sformułowaniu „każdy w swoim 
zakresie” . Państwo jest podmiotem nadrzędnym w stosunku do 
Kościołów oraz związków wyznaniowych i w wielu obszarach regla-
mentuje ich funkcjonowanie . Niezależność wobec władzy państwo-
wej oznacza brak podporządkowania jedynie w sprawach, w których 

70 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r . (K 55/07 – 
OTK-A 2009/11/167) .
71 J . Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe…, s . 74 .
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podmioty konfesyjne posiadają kompetencje należące do ich wyłącz-
nej właściwości, a państwo uznaje te uprawnienia . Trybunał Konsty-
tucyjny określa, że w treści pojęcia „autonomia i niezależność” 
(brak rozróżnienia zakresu pojęć) mieści się prawo wspólnot religij-
nych do decydowania o swoich sprawach wewnętrznych, m .in . w zakre-
sie określania treści swojej wiary, struktur organizacyjnych oraz 
obsadzania stanowisk kościelnych72 . Wraz z zasadą autonomii i nieza-
leżności Konstytucja w art . 25 ust . 3 proklamuje zasadę współdziała-
nia Kościołów i związków wyznaniowych dla dobra jednostki i dobra 
wspólnego . Rodowód obu zasad wywodzi się ze społecznego naucza-
nia Kościoła katolickiego, a konkretnie – Konstytucji duszpasterskiej 
o obecności Kościoła w świecie współczesnym73 . Dokument ten 
podkreśla fakt, że zarówno Kościół, jak i wspólnotę polityczną 
(państwo) tworzą te same podmioty, dlatego też uzasadniona jest 
współpraca pomiędzy obiema zbiorowościami (n . 74)74 . Dobro 
wspólne, które ma stanowić jedną z przesłanek kooperacji, zostało 
zdefiniowane jako suma tych warunków życia społecznego, dzięki 
którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osią-
gać swoją własną doskonałość (n . 74) . Płaszczyzny współdziałania 
dookreślone zostały m .in . w konkordacie i ustawodawstwie zwykłym . 
Niewątpliwie jedną z nich jest omawiana już instytucja małżeństwa, 
zawieranego w formie wyznaniowej, wywołującego skutki cywilne 
(art . 10 Konkordatu, art . 1 § 3 k .r .o .) . Ponadto w art . 11 Konkordatu 
wyraźnie zadeklarowano, że układające się strony zgłaszają wolę 
współdziałania na rzecz obrony i poszanowania instytucji małżeń-
stwa i rodziny będących fundamentem społeczeństwa . Kształtowa-
nie warunków rozwoju kraju oraz zwalczanie patologii społecznych 
stało się przesłanką wzajemnych relacji w u .g .w .s .w . Aby 

72 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r . – K 55/07 .
73 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium 
et spes”, 

 [dostęp: 18 .09 .2022] .
74 Szerzej na ten temat J . Krukowski, Zasada poszanowania niezależności 
i autonomii państwa i Kościoła katolickiego oraz współdziałania dla dobra 
człowieka i dobra wspólnego. Geneza i znaczenie art. 1 Konkordatu między 
Stolicą Apostolską a Polską 1993–1998, „Roczniki Nauk Prawnych” 2020, 
nr 4/XXX, s . 83 i nast .
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urzeczywistnić zadeklarowaną współpracę na zasadach wzajem-
nego uzgodnienia, mogą być tworzone stałe formy współdziałania 
(art . 16 u .g .w .s .w .) . Podstawą określenia kształtu wzajemnych 
stosunków mogą być umowy zawierane pomiędzy właści- 
wymi rzeczowo centralnymi organami administracji rządowej 
a władzami poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych 
(art . 16a . u .g .w .s .w .) . Płaszczyznę współdziałania stanowi również 
szeroko pojęta działalność edukacyjna . Zarówno w konkordacie, 
jak i ustawach regulujących status prawny kościołów i innych związ-
ków wyznaniowych przewidziano możliwość zakładania i prowa-
dzenia szkół każdego typu, w tym szkół wyższych, które są dotowane 
przez państwo lub organy samorządu terytorialnego (art . 21 i 22 
u .g .w .s .w ., art . 14 i 15 Konkordatu) . Zrównaną pod względem praw-
nym z działalnością prowadzoną przez instytucje państwowe jest 
działalność Kościołów i związków wyznaniowych, służąca ce- 
lom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym czy 
oświatowo-wychowawczym (art . 21a . u .g .w .s .w .) . Wszystkie ww . 
formy współdziałania stanowią również praktyczny wymiar wolno-
ści religijnej przysługującej poszczególnym Kościołom i związkom 
wyznaniowym . Zasada konsensualnego określenia wzajemnych 
stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi została uregulowana w dwóch warian-
tach . Pierwszy z nich dotyczy sytuacji Kościoła katolickiego75 . Zgod-
nie z art . 25 ust . 4 Konstytucji jego stosunki z Rzecząpospolitą 
określa umowa zawarta ze Stolicą Apostolską oraz ustawy . Kościół 
katolicki, dzięki podmiotowości publicznoprawnej w stosunkach 
międzynarodowych Stolicy Apostolskiej, zyskał możliwość uregu-
lowania swego statusu w drodze konkordatu (umowy międzynaro-
dowej)76 . Jest to o tyle istotne, że w systemie prawa polskiego umowy 
międzynarodowe, po ich ratyfikacji, mają pierwszeństwo przed 
ustawami zwykłymi (art . 91 ust . 2 Konstytucji) . Odnośnie do regu-
lacji ustawowych należy zauważyć, że u .K .K, nie jest jedynym aktem 
prawnym regulującym sytuację prawną Kościoła katolickiego 
i kościelnych osób prawnych . Poza materią u .K .K . pozostają 

75 Szerzej na ten temat P . Sobczyk, Konstytucyjna zasada konsensualnego . . .
76 J . Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s . 108 .
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chociażby zasady ubezpieczeń społecznych osób duchownych77 czy 
ich opodatkowania78 . Do pozostałych Kościołów i związków wyzna-
niowych zastosowanie mają reguły określone w art . 25 ust . 5 Konsty-
tucji79 . Zgodnie z dyspozycją wyrażoną w powyższej normie stosunki 
między Rzecząpospolitą Polską a innymi Kościołami oraz związkami 
wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów 
zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicie-
lami . Aby mogło dojść do uchwalenia ustawy, jej treść musi najpierw 
być uzgodniona w drodze dwustronnych negocjacji . Powyższe uregu-
lowanie rodzi problemy natury praktycznej . Przewidziana formuła 
sprowadza bowiem rolę Sejmu i Senatu jedynie do podmiotu, który 
może zaakceptować zaproponowane rozwiązania bądź je odrzucić . 
Wszelka ingerencja w treść ustawy pozbawiałaby bowiem sensu 
istniejącą regulację . Konstytucyjne gwarancje w zakresie korzystania 
z wolności religijnej zapewniają to prawo zarówno w aspekcie indywi-
dualnym, jak i wspólnotowym . Ponadto prawodawca daje możliwość 
aktywnego bądź pasywnego ustosunkowania się do kwestii religii . 
Dodatkowym wzmocnieniem są również rozwiązania przyjęte na 
gruncie Kodeksu karnego (k .k .)80, które zostały wymierzone prze-
ciwko czynom naruszającym rzeczoną wartość . Nie wchodząc w głęb-
szą charakterystykę istniejących regulacji, warto przynajmniej 
wskazać, jakie zachowania zostały napiętnowane przez prawodawcę . 
Rozdział XXIV ustawy Kodeks karny został zatytułowany Przestęp-
stwa przeciwko wolności sumienia i wyznania . Art . 194 k .k . poświę-
cono dyskryminacji wyznaniowej . Karane jest zachowanie polegające 
na ograniczaniu człowieka w przysługujących mu prawach ze względu 
na jego przynależność wyznaniową bądź bezwyznaniowość . Kolejne 
przestępstwo polega na złośliwym przeszkadzaniu publicznemu 

77 Ustawa z dnia 13 października 1998 r . o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz . U . z 2022 r ., poz . 109, tj . ze zm .) .
78 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r . o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz . U . z 2021 r ., poz . 1993, tj . ze zm .) .
79 Szerzej na ten temat P . A . Leszczyński, Regulacja stosunków między 
państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i innymi związkami wyznanio-
wymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Gorzów Wielkopolski 2012 .
80 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r . Kodeks karny (Dz . U . z 2022 r ., 
poz . 1138, tj . ze zm .) .
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wykonywaniu aktu religijnego Kościoła lub innego związku wyzna-
niowego (art . 195 k .k .) . Ostatnim z czynów karalnych, który znalazł 
się w tym rozdziale k .k ., jest obraza uczuć religijnych innych osób . 
Zachowanie to polegać ma na publicznym znieważeniu przedmiotu 
czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywa-
nia obrzędów religijnych . Na płaszczyźnie gwarancji formalnych 
prawodawca zapewnia szeroką ochronę wolności religijnej . Jeżeli 
pojawia się problem z ochroną owej kategorii, to tkwi on raczej 
w sferze gwarancji materialnych, gdy instytucje powołane do strzeże-
nia praw osób wierzących zaniedbują swoje obowiązki .

granice wolności sumienia i religii

Podobnie jak inne wolności i prawa konstytucyjne również 
wolność religijna jest reglamentowana przez prawodawcę . 
W ustawie zasadniczej funkcjonują ogólny katalog przesłanek 
odnoszący się do wszystkich praw i wolności konstytucyjnych – 
który został zawarty w art . 31 ust . 3 – a także limity dotyczące 
wyłącznie wolności religijnej określone w art . 53 ust . 5 . Nie wcho-
dząc w dywagacje, która z list ma zastosowanie, warto zgodzić 
się z poglądem, zgodnie z którym normę zawartą w art . 53 
ust . 5 należy traktować jako lex specialis w stosunku do regulacji 
zawartej w art . 31 ust . 381 . Nie można jednak wykluczyć możliwo-
ści zastosowania klauzuli ogólnej przy interpretacji konkretnego 
przypadku (art . 31 ust . 3), na co zwrócił uwagę Trybunał Konsty-
tucyjny . Chodzi o tzw . zasadę proporcjonalności 

w tym przynajmniej zakresie, w jakim treści normatywne obu tych 
przepisów nie pokrywają się; dotyczy to przede wszystkim, zasad-
niczego dla kwestii określenia granic dopuszczalnych ograniczeń, 
kryterium odwołującego się do istoty wolności i praw […]82.

81 M . Florczak-Wątor, Komentarz do art. 53 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red . P . Tuleja, WKP 2019, LEX .
82 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r . (SK 11/98 – 
OTK 1999/2/22) .
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Pomimo dość licznych opracowań odnoszących się do powyż-
szych zagadnień, należy dla kompletności wywodu, przynajmniej 
w sposób sygnalizacyjny, przeanalizować przesłanki zawarte 
w art . 53 ust . 5 Konstytucji . Pierwszą z nich jest bezpieczeństwo 
państwa . Prawodawca dotychczas nie zdecydował się na zdefinio-
wanie powyższego terminu, choć wielokrotnie się nim posługuje . 
Przez część doktryny bezpieczeństwo państwa utożsamiane jest 
z bezpieczeństwem narodowym83 . Określane bywa jako pożądany 
stan, gwarantowany przez szeroko pojmowaną władzę, zarówno 
w aspekcie formalnym (normy prawne), jak i materialnym (instytu-
cje stojące na straży bezpieczeństwa), odnoszącym się i do relacji 
zewnętrznych (międzynarodowych), i wewnętrznych na płaszczyź-
nie władza – jednostka (wymiar wertykalny), a także pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami (wymiar horyzontalny)84 . Porządek 
publiczny, który również stanowi punkt odniesienia przy korzysta-
niu z wolności religijnej, utożsamiany jest z ładem społecznym 
ukształtowanym przez normy prawne i pozaprawne organizujące 
życie ludzi w ramach organizacji państwowej i tym samym 
umożliwiają państwu wypełnianie jego zadań ukierunkowanych na 
zapewnienie optymalnych warunków życia i normalnego 
funkcjonowania85 . Wątpliwości interpretacyjne budzi klauzula 
„moralności” . Część przedstawicieli doktryny utożsamia to pojęcie 
z „moralnością publiczną”86, część zaś uważa, że pojęcie użyte 
w art . 53 ust . 5 ma węższe znaczenie87 . Sąd Najwyższy potwierdza 
to stanowisko, stwierdzając, że pominięcie w art . 53 ust . 5 Konsty-
tucji przydawki „publiczna” może oznaczać, iż zamiarem 

83 K . Walczuk, Wolność religii a bezpieczeństwo publiczne  – wybrane 
aspekty konstytucyjne, [w:] Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, 
red . M . Skwarzyński, P . Steczkowski, Lublin 2016, s . 83 .
84 M . Ciszek, Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa, „Doctrina . 
Studia Społeczno-Polityczne” 2012, t . 9, s . 43 . 
85 W . Lis, Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działal-
ności administracji publicznej, Lublin 2015, s . 62 .
86 J . Podkowik, Moralność publiczna jako przesłanka ograniczenia konstytu-
cyjnych praw i wolności, „Państwo i Prawo” 2019, t . 8, s . 41 .
87 P . Sobczyk, Porządek publiczny i moralność publiczna wartościami 
współtworzącymi konstytucyjny porządek aksjologiczny, [w:] Klauzule 
porządku publicznego i moralności publicznej, red . G . Blicharz, M . Delijew-
ski, Warszawa 2019, s . 33 .
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ustrojodawcy było poszerzenie zakresu ingerencji państwa 
w tę wolność względem art . 31 ust . 3 Konstytucji88 . Brak legalnej 
definicji omawianej kategorii pozwala sięgnąć do literatury 
przedmiotu . Określa się ją jako zespół norm moralnych, uzna-
nych w społeczeństwie i odnoszących się do stosunków 
międzyludzkich89 .

Podobne wątpliwości interpretacyjne dotyczą kategorii „zdro-
wia” (art . 53 ust . 5) i „zdrowia publicznego” . Powyższą normę 
należy rozpatrywać w kontekście art . 68 Konstytucji, w którym 
zostały określone powinności państwa w stosunku do ochrony 
zdrowia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i publicznym . 
Korzystanie z wolności religijnej nie może zagrażać zdrowiu 
jednostki ani zdrowiu całego społeczeństwa .

Ostatnią z przesłanek zawartych w art . 53 ust . 5 są prawa i wolno-
ści innych osób . Korzystanie z wolności religijnej bardzo często 
koreluje z innymi wartościami uregulowanymi w ustawie zasadni-
czej, m .in . wolnością słowa, wolnością zgromadzeń czy wolnością 
ekspresji artystycznej . Ze smutkiem należy stwierdzić, że osoby 
wierzące powołujące się na swoje uprawnienia coraz częściej muszą 
uznać „wyższość” innych kategorii .

Ewentualne wprowadzenie ograniczeń ze względu na którąś 
z ww . przesłanek musi, po pierwsze, być przydatne, konieczne 
i adekwatne, po drugie zaś – mieć odpowiednią formę . Konstytucja 
wyraźnie zastrzega, że wszelkie limity mogą być wprowadzone 
wyłącznie w drodze ustawy (art . 31 ust . 3 i art . 53 ust . 5) . Między 
innymi ten warunek spowodował szereg procesów, jakie toczyły się 
i toczą przed polskim wymiarem sprawiedliwości, z uwagi na to, że 
większość obostrzeń w okresie epidemii wprowadzana była 
w drodze rozporządzeń . Należy podkreślić, że prawodawca zaka-
zuje wprowadzania ograniczeń wolności sumienia i religii w okresie 
stanów wyjątkowych (art . 233 ust . 1 i 3 Konstytucji) .

88 Postanowienie Sądu Najwyższego z 5 marca 2015 r . (III KK 274/14  – 
OSNKW 2015/9/72) . 
89 A . Syryt, Porządek publiczny i moralność publiczna jako kategorie prawne, 
[w:] Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, red . G . Blicharz, 
M . Delijewski, Warszawa 2019, s . 65 .
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Podsumowanie

Wolność sumienia i religii daje uprawnionym podmiotom możność 
pozytywnego bądź negatywnego ustosunkowania się do spraw zwią-
zanych zarówno z przyjęciem, jak i praktykowaniem określonych 
zachowań inspirowanych osobistymi przekonaniami . Uprawnienia 
przysługujące jednostkom w naturalny sposób wpływają również 
na kolektywny wymiar wolności religijnej, zaś państwo, które jest 
odpowiedzialne za los osób pozostających pod jego pieczą, winno 
współdziałać z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi 
w celu chronienia zarówno interesów jednostek, jak i realizacji 
dobra wspólnego . Powyższe ustalenia pozwalają na sformułowanie 
następujących wniosków:
1) Wolność sumienia i religii jest jednym z podstawowych upraw-

nień przysługujących osobie ludzkiej, stanowiąc punkt odnie-
sienia innych praw i wolności, z którymi niejednokrotnie 
wchodzi w ścisłą korelację .

2) Ustrojodawca, gwarantując różnorodnym podmiotom katalog 
praw związanych ze sferą religijności, posłużył się niejedno-
rodną terminologią, mogącą wprowadzać chaos interpretacyjny .

3) Postępowanie zgodnie z własnym sumieniem musi być 
zawsze osadzone w konkretnym kontekście aksjologicznym . 
Tylko wówczas możemy mówić o wolności i autonomiczności 
konkretnego czynu .

4) Wolność sumienia obejmuje swoim zakresem zarówno osoby 
wierzące, jak i niewierzące . Korzystając z możliwości, jakie daje 
to uprawnienie, jednostka może artykułować swoje przekona-
nia, ale może także zachowywać milczenie .

5) Niejednorodność terminologiczna sprawia, że trudno precy-
zyjnie określić różnice występujące pomiędzy takimi określe-
niami, jak „wolność religii’, „wolność wyznania” czy „wolność 
przekonań” . Również wykładnia semantyczna poszczególnych 
terminów nie oddaje „ducha” ich interpretacji, zarówno przez 
wymiar sprawiedliwości, jak i przez doktrynę .

6) Interpretacja norm zawartych w ustawie zasadniczej pozwala 
na wyodrębnienie kilku płaszczyzn wolności religijnej . 
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Po pierwsze możemy dookreślić podmioty, którym przysługuje  
to uprawnienie . Po drugie zaś prawodawca uregulował zakres 
wolności religijnej im przysługującej .

7) Podmiotowość jednostki w zakresie korzystania z wolności reli-
gijnej wynika z faktu posiadania przyrodzonej, niezbywalnej 
i nienaruszalnej godności osobowościowej, której poszanowa-
nie i ochrona stanowi obowiązek władz (art . 30 Konstytucji) .

8) Klauzula sumienia dotyczy wyłącznie wybranych profesji . 
Należałoby rozważyć, czy nie objąć jej zasięgiem szerszego 
grona potencjalnych beneficjentów .

9) Oprócz wyartykułowanych wprost przez prawodawcę norm, 
odnoszących się do ochrony wolności religijnej, Konstytucja 
chroni ową wartość przy okazji regulowania innych instytucji, 
np . zakazu dyskryminacji .

10) Ochrona wolności religijnej jednostki zawarta w Konstytucji 
nie ogranicza się wyłącznie do aspektów pozytywnych . Obej-
muje również negatywny aspekt w postaci zakazu zmuszania do 
uczestniczenia lub nieuczestniczenia w praktykach religijnych 
(art . 53 ust . 6) oraz braku możliwości zmuszania kogokolwiek 
przez organy władzy publicznej do ujawniania swego światopo-
glądu, przekonań religijnych lub wyznania (art . 53 ust . 7) .

11) Zgodne z duchem nauczania Kościoła katolickiego istnieją  
rozwiązania w zakresie praw rodziców do wychowania dzieci 
zgodnie ze swoimi przekonaniami, które zostały proklamo-
wane w prawie międzynarodowym .

12) Państwo nie może w obowiązującym stanie prawnym arbi-
tralnie usunąć lekcji religii z systemu edukacji . Jedyną możli-
wością zrezygnowania z katechezy w szkole jest renegocjacja 
umowy konkordatowej .

13) Proces wychowania powinien uwzględniać stopień dojrza-
łości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz 
jego przekonania . Dziecko jest podmiotem wolności religijnej, 
jednak owo uprawnienie zależy od praw rodziców i opiekunów 
prawnych oraz od jego stopnia dojrzałości .

14) Klauzula „stopień dojrzałości dziecka” nie doczekała się legal-
nej definicji, dlatego też, aby wskazać jej zakres, należy odwo-
łać się do dorobku innych nauk (pedagogiki, psychologii), 
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jak również dokonać wykładni systemowej w celu dookre-
ślenia, w jakich granicach temporalnych prawodawca uznaje 
autonomiczność woli dziecka .

15) Nikt nie może zastępować rodziców w procesie wychowania . 
Nie należy tego procesu cedować ani na szkołę, ani na inną 
instytucję . Trzeba więc postulować, by uprawnienia rodziców 
były przestrzegane i nie sprowadzały się wyłącznie do wyraża-
nia opinii w kluczowych kwestiach .

16) Zasada równouprawnienia Kościołów i innych związków 
wyznaniowych nie wyklucza możliwości przyznania poszcze-
gólnym podmiotom szczególnych uprawnień ze względu na 
występujące między nimi różnice . Oznacza to, że jeżeli jakiś 
Kościół bądź związek wyznaniowy charakteryzuje się cechą 
odróżniającą go od innych instytucji, to właśnie ze względu na 
tę cechę może zostać on potraktowany w odmienny sposób .

17) W zakresie pojęcia „niezależność” Kościoła bądź związku 
wyznaniowego zawiera się również jego autonomia . Podmiot 
niezależny może bowiem decydować zarówno w sprawach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych .

18) Kwestia dotycząca sposobu regulowania wzajemnych stosun-
ków pomiędzy państwem a podmiotami konfesyjnymi 
innymi niż Kościół katolicki (art . 25 ust . 5 Konstytucji) rodzi 
problemy natury praktycznej . Przewidziana formuła sprowa-
dza bowiem rolę Sejmu i Senatu jedynie do podmiotu, który 
może zaakceptować zaproponowane rozwiązania bądź je 
odrzucić . Wszelka ingerencja w treść ustawy pozbawiałaby 
bowiem sensu istniejącą regulację .





MAŁGORZATA CZURYK

Prawo do ochrony zdrowia pod rządami 
Konstytucji RP z 1997 r.

wprowadzenie

Realizacja prawa do ochrony zdrowia koncentruje się przede 
wszystkim na organizowaniu i udzielaniu świadczeń opieki zdro-
wotnej . W celu ustalenia zakresu obowiązków ustawodawcy doty-
czących uszczegółowienia tego prawa oraz organów zobowiązanych 
do stosowania norm prawnych kształtujących status uprawnionych 
w tym względzie, konieczne jest odniesienie się do konstytucyjnych 
podstaw systemu udzielania świadczeń zdrowotnych . Podstawową 
normę stanowi przepis art . 68 Konstytucji RP, regulujący prawo do 
ochrony zdrowia1 . System udzielania świadczeń zdrowotnych rozu-
miany jest jako zespół osób i instytucji, które posiadają wymagane 
prawem kwalifikacje i prowadzą działalność leczniczą oraz współ-
działają na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej, bez 
względu na obywatelstwo i sytuację materialną2 . Prawo do ochrony 
zdrowia zostało uregulowane w art . 68 Konstytucji RP . Trybunał 
Konstytucyjny zaliczył je do praw socjalnych w wąskim znacze-
niu jako prawo do pewnych świadczeń materialnych ze strony 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r . 
(Dz . U . z 1997 r . Nr 78, poz . 483 ze zm .) .
2 Zob . L . Bosek, J . Roszkiewicz, Konstytucyjne uwarunkowania systemu 
udzielania świadczeń zdrowotnych, [w:] Organizacja systemu ochrony zdro-
wia, red . D . Bach-Golecka, R . Stankiewicz, t . 3, Warszawa 2020, Legalis/el .
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władz publicznych3 . Przedmiotem ochrony art . 68 Konstytucji 
RP jest zdrowie . Adresatem realizacji prawa określonego w art . 68 
Konstytucji RP są władze publiczne, które mają obowiązek podej-
mować działania zapewniające efektywne funkcjonowanie systemu 
ochrony zdrowia . Obowiązkowi temu odpowiada prawo jednostki 
do ochrony zdrowia . Prawo to ma charakter powszechny . 

analiza

Ustrojodawca wyraźnie przewiduje w art . 68 ust . 1 Konstytucji RP, 
że każdy ma prawo do ochrony zdrowia . Konstytucja przyznaje 
zatem owo prawo każdemu, nie uzależnia go od obywatelstwa . 
Powyższe oznacza, że nie wolno odmówić cudzoziemcowi opieki 
medycznej, przy czym nie musi być ona świadczona bezpłatnie4 .

Treścią prawa do ochrony zdrowia nie jest abstrakcyjnie wska-
zany stan zdrowia poszczególnych jednostek, a możliwość korzy-
stania z systemu ochrony zdrowia, którego cel stanowi zwalczanie 
oraz zapobieganie chorobom, urazom czy też niepełnosprawno-
ści5 . Ochrona zdrowia – odnosi się do niej art . 68 ust . 1 Konstytu-
cji RP – obejmuje swoim zakresem nie tylko zapewnienie każdemu 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ale również zwalczanie 
chorób epidemicznych, jak też przeciwdziałanie negatywnym dla 
zdrowia skutkom degradacji środowiska6 .

3 Wyrok TK z dnia 24 lutego 2004 r ., K 54/02, Legalis nr 61354 . Warto 
odnieść się też do regulacji innych państw co do funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej . Zob . K . Dunaj, Prawo do ochrony zdrowia w systemie 
prawnym Republiki Austrii i jego praktyczna realizacja, [w:] Uwarunkowania 
prawne, ekonomiczne i socjologiczne funkcjonowania wybranych systemów 
ochrony zdrowia, red . T . Mróz, Białystok 2011, s . 219 i nast . 
4 M . Bartoszewicz, Komentarz do art. 68, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, red . M . Haczkowska, Warszawa 2014, LEX/el .
5 Wyrok TK z dnia 23 marca 1999 r ., K 2/98, OTK 1999, nr 3, poz . 38; wyrok 
TK z dnia 7 stycznia 2004 r ., K 14/03, OTK-A 2004, nr 1, poz . 1 .
6 Wyrok WSA z dnia 12 marca 2020 r ., II SA/Po 947/19, LEX nr 2945442 .
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Należy podkreślić, że konstytucyjnie chronione prawo decy-
dowania o swoim życiu osobistym nie ma charakteru absolut-
nego, w związku z powyższym doznaje stosownych ograniczeń . 
Ograniczenia te mogą być wprowadzane również ze względu na 
ochronę zdrowia7 . Według art . 31 ust . 3 Konstytucji RP ograni-
czenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 
mogą być ustanawiane jedynie w ustawie, wyłącznie w sytuacji, 
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpie-
czeństwa lub porządku publicznego . Z uwagi na ochronę środo-
wiska, zdrowie i moralność publiczną czy też wolności i prawa 
innych osób, przy czym – co jest niezmiernie istotne – ograni-
czenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw8 . Warunkiem 
formalnym zgodnego z Konstytucją RP ograniczenia praw 
i wolności jednostki jest ustanowienie ich tylko w ustawie . 
Powyższe oznacza, że prawnie niedopuszczalne jest przeniesie-
nie przez ustawodawcę na władzę wykonawczą kompetencji do 
stanowienia w rozporządzeniu przepisów, które ograniczają 
konstytucyjnie gwarantowane wolności i prawa człowieka9 . 
Ograniczenie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 
ustanowione ze względu na kwestie dotyczące ochrony zdrowia 
musi opierać się na zasadzie proporcjonalności . W doktrynie 
stwierdza się, iż istotą zasady proporcjonalności jest zakaz 
nadmiernej ingerencji . Ustanowienie ograniczeń wolności 
i praw jednostki musi być rzeczywiście niezbędne i może ono 
nastąpić wyłącznie w minimalnym, naprawdę koniecznym 
zakresie, a podstawową miarę ustalenia faktu, co jest niezbędne, 
stanowi porównanie znaczenia interesu publicznego, któremu 
dane ograniczenie ma służyć do prawa lub wolności, których 
to ograniczenie ma obejmować10 .

7 Wyrok WSA z dnia 10 grudnia 2019 r ., VII SA/Wa 1743/19, LEX nr 2799439 .
8 Zob . także M . Karpiuk, Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania 
ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa 
Wyznaniowego” 2017, t . 9, s . 13 i nast .
9 Wyrok NSA z dnia 8 września 2021 r ., II GSK 1010/21, LEX nr 3241105 .
10 K . Walczuk, Komentarz do art. 31, [w:] Obronność, bezpieczeństwo i porzą-
dek publiczny. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej, red . M . Karpiuk, P . Sobczyk, Olsztyn 2018, s . 99 .
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Norma z art . 68 ust . 1 Konstytucji RP powinna być odczyty-
wana łącznie z treścią art . 38 Konstytucji RP11, według którego 
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną 
ochronę życia . Ponadto – z art . 30 ust . 1 Konstytucji RP12 wskazu-
jącym na przyrodzoną oraz niezbywalną godność człowieka, 
będącą źródłem wolności oraz praw człowieka i obywatela13 .

W art . 68 ust . 1 Konstytucji RP wprowadza się nakaz podej-
mowania przez władze publiczne działań niezbędnych ze względu 
na należytą ochronę i realizację prawa do ochrony zdrowia14 . 
Działania te mają być dookreślone w ustawie, która musi respek-
tować postulaty określone przez ustrojodawcę . Wartości konsty-
tucyjne mają charakter nadrzędny w stosunku do ustawowych, 
co wprost wynika z hierarchii źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego .

11 Uznanie faktu, że wymóg ochrony życia ludzkiego mieści się w szerszych 
zasadach konstytucyjnych, stwarza pewną kompletność konstytucyjnej regu-
lacji . Art . 38 Konstytucji RP określa ochronę czysto biologicznego aspektu 
egzystencji każdego człowieka bezpośrednio w przepisie o takim samym stop-
niu szczegółowości, jaki jest właściwy wszystkim innym przepisom dotyczą-
cym wolności i praw konstytucyjnych . Rozwiązanie to eliminuje wszystkie 
wątpliwości, jakie mogłoby powodować sięganie w celu rekonstrukcji określo-
nej w tym przepisie prawnej ochrony życia do przepisów z innego rozdziału 
Konstytucji RP . Jako pierwszy artykuł z obszaru wolności i praw osobistych 
zapewnia ochronę wartości, na podstawie której jednostka dopiero może być 
podmiotem dalszych wolności i praw; P . Sarnecki, Komentarz do art . 38, [w:] 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red ., L . Garlicki, M . Zubik, 
t . III, Warszawa 2016, LEX/el .
12 Art . 30 Konstytucji RP, chroniąc godność człowieka, jednocześnie chroni 
jego człowieczeństwo, wyrok SN z dnia 1 grudnia 2021 r ., I NSNc535/21, LEX 
nr 3263601 . Krytycznej ocenie należy poddać upowszechniającą się tenden-
cję, według której jako naruszenie godności człowieka traktować należy 
każde niesprawiedliwe, a nawet niesatysfakcjonujące zdarzenie . W przeciw-
nym wypadku konstytucyjnej ochronie godności człowieka grozi degradacja, 
ochrona ta będzie wówczas miała wymiar trywialny . Do naruszenia godno-
ści (chronionej konstytucyjnie), którą należy odnosić do samego człowie-
czeństwa (a nie do potocznego posługiwania się pojęciem godności), może 
dochodzić w przypadku zakwestionowania człowieczeństwa, a zatem musi 
to dotyczyć tylko takich sytuacji, które są rzeczywiście drastyczne i uprzed-
miotawiają człowieka; wyrok SN z dnia 25 listopada 2020 r ., I NSNc 57/20, 
LEX nr 3093105 .
13 Wyrok NSA z dnia 19 maja 2016 r ., II OSK 2190/14, LEX nr 2083449 .
14 Wyrok TK z dnia 29 września 2015 r ., K 14/14, OTK-A 2015, nr 8, poz . 124 .
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Przepisy konstytucyjne są jedynie pewnym wzorcem ogólnie 
określającym zakres realizowania prawa do ochrony zdrowia . 
Określone kierunki polityki państwa w tym przedmiocie 
są adresowane przede wszystkim do organów prawodawczych . 
Przepisy konstytucyjne zasadniczo są źródłem gwarancji, a nie 
praw podmiotowych, które dopiero konkretyzuje się w usta-
wach . Oznacza to, że Konstytucja RP, statuując prawo do 
ochrony zdrowia, wskazuje równocześnie, iż zakres, a także 
formy tej ochrony określa ustawa15 . 

Realizacja prawa do ochrony zdrowia odbywa się poprzez 
ochronę praw pacjenta . Prawa te określa ustawodawca, który 
jednocześnie zastrzega, że ich przestrzeganie stanowi obowią-
zek organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony 
zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów, które 
udzielają świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód 
medyczny, jak również innych osób uczestniczących w udziela-
niu świadczeń zdrowotnych16 . 

Ustawodawca wyróżnia następujące prawa pacjenta: 
1) Prawo do świadczeń zdrowotnych  – pacjent ma prawo do 

świadczeń zdrowotnych, które odpowiadają wymaganiom 
aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych 
możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, 
ma on prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryte-
riach medycznych procedury, za pośrednictwem której usta-
lana jest kolejność dostępu do tych świadczeń . Ma on również 
prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowot-
nych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia . Ponadto –  
prawo do świadczeń zdrowotnych, które powinny być udzie-
lane z należytą starannością przez właściwe podmioty 
w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym 
i sanitarnym . Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby 
wykonujące zawód medyczny powinny się kierować zasadami 
etyki zawodowej (art . 6–8 u .p .p .) .

15 Wyrok NSA z dnia 23 maja 2017 r ., I OSK 3467/15, LEX nr 2323369 .
16 Art . 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r . o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (tj . Dz . U . z 2022 r ., poz . 1876), dalej u .p .p .
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2) Prawo do informacji – pacjent ma prawo do informacji o swoim 
stanie zdrowia . Pacjent, w tym też małoletni, który ukończył 16 lat, 
jak również jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyska-
nia od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji 
o stanie zdrowia pacjenta, a także o rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających 
się przewidzieć następstwach ich zastosowania bądź zaniechania . 
Ponadto  – wynikach leczenia czy rokowaniach, w przedmiocie 
udzielanych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z posiadanymi przez 
osobę udzielającą takich informacji uprawnieniami (art . 9 u .p .p .)17 . 
Ważnym elementem przekazywanej informacji, która dotyczy 
następstw, a także konieczności podjęcia lub kontynuowania lecze-
nia, musi być objaśnienie ewentualnej potrzeby pilnego dokonania 
określonej interwencji medycznej18 . 

3) Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów lecz-
niczych  – pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź też 
opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym 
zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 
jak również podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadze-
nie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego 
produktu leczniczego (art . 12a u .p .p .) . Działaniem niepożą-
danym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i nieza-
mierzone działanie produktu . Z kolei produktem leczniczym, 
według definicji legalnej, jest substancja lub mieszanina 
substancji przedstawiana jako posiadająca właściwości zapo-
biegania albo leczenia chorób występujących u ludzi lub zwie-
rząt bądź podawana w celu postawienia diagnozy czy też w celu 
przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych 
funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immu-
nologiczne lub metaboliczne19 .

17 W przedmiocie informacji medycznej zob . M . Czuryk, Informacja w admi-
nistracji publicznej. Zarys problematyki, Warszawa 2015, s . 109 i nast .
18 D . Karkowska, Komentarz do art. 9, [w:] Prawa pacjenta i Rzecznik Praw 
Pacjenta. Komentarz, red . D . Karkowska, B . Kmieciak, Warszawa 2021, LEX/el .
19 Art . 2 pkt 3a i 32 Ustawy z dnia 6 września 2001 r . Prawo farmaceutyczne 
(tj . Dz . U . z 2021 r ., poz . 1977 ze zm .) .
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4) Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem  – 
pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby 
wykonujące zawód medyczny, w tym również udzielające mu 
świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, które 
zostały uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu medycz-
nego (art . 13 u .p .p .)20 .

5) Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowot-
nych – pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie 
określonych świadczeń zdrowotnych bądź też odmowy takiej 
zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia 
(art . 16 u .p .p .) . 

6) Prawo do poszanowania intymności i godności  – pacjent ma 
prawo do poszanowania intymności oraz godności, w szczegól-
ności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych . Prawo 
do poszanowania godności obejmuje również prawo do umie-
rania w spokoju i godności (art . 20 u .p .p .)21 .

7) Prawo do dokumentacji medycznej  – pacjent ma prawo do 
dostępu do dokumentacji medycznej, która dotyczy jego  

20 Tajemnica lekarska obejmuje wyniki przeprowadzanych badań, jak 
też diagnozę postawioną na ich podstawie, historię choroby i wcześniejsze 
postępowanie terapeutyczne, metody oraz postępy w leczeniu, wcześniej-
sze lub też współistniejące schorzenia, hospitalizacje, przyjmowane leki . 
Tajemnica lekarska obejmuje również wszelkie materiały, które są zwią-
zane z postawieniem diagnozy, czy też leczeniem, a zatem także zaświad-
czenia, notatki, kartoteki; wyrok WSA z dnia 20 kwietnia 2020 r ., III SAB/
Gl 45/20, LEX nr 3021205 .
21 Na prawo poszanowania godności pacjenta składa się prawo do odpo-
wiedniego, kulturalnego, życzliwego stosunku do niego . Tego rodzaju 
obowiązek dotyczy nie tylko personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarki), 
ale również pracownika podmiotu leczniczego, w tym też zatrudnionego 
w rejestracji . Od czynności podejmowanych przez personel zatrudniony 
w rejestracji pacjentów zależy w dużej mierze dostęp do świadczeń czy 
kolejność ich udzielania . W związku z powyższym podmiot leczniczy ma 
obowiązek takiej organizacji pracy, aby pacjent miał pełen dostęp do świad-
czeń, bez obawy nie tylko o nieuwzględnienie jego potrzeb w tym zakresie, 
ale też o niechęć czy niestosowne zachowanie . Naruszenie zbiorowych praw 
pacjentów obejmuje nie tylko wykonywanie odpowiednich czynności przez 
lekarzy bądź pielęgniarki, ale przez wszystkich pracowników, również tych, 
którzy umożliwiają pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach 
sprawnej, kulturalnej obsługi; wyrok NSA z dnia 20 marca 209 r ., II OSK 
3727/18, LEX nr 2652685 .
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stanu zdrowia, a także udzielonych mu świadczeń zdrowot-
nych (art . 23 u .p .p .)22 .

8) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia 
lekarza – pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść 
sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, o ile opinia albo 
orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wyni-
kające z przepisów prawa (art . 31 u .p .p .)23 .

9) Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego  – 
pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność 
leczniczą obejmującą stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego 
lub korespondencyjnego z innymi osobami, jak również do 
odmowy kontaktu z tymi osobami (art . 33 u .p .p .) . Pacjent 
podczas pobytu w stacjonarnym podmiocie leczniczym nie 
może mieć poczucia odizolowania od świata zewnętrznego, 
a także spraw dotychczasowego życia . Jego sytuacja życiowa 
bądź zawodowa może wymagać konieczności utrzymywa-
nia stałych kontaktów, które podmiot leczniczy powinien 
zagwarantować24 .

10) Prawo do opieki duszpasterskiej  – pacjent przebywający 
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą 
obejmującą stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
ma prawo do opieki duszpasterskiej (art . 36 u .p .p .) .

11) Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie – 
pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym 

22 Prawu pacjenta dostępu do dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz 
udzielanych mu świadczeń zdrowotnych odpowiada obowiązek podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych udostępnienia mu dokumenta-
cji medycznej; wyrok WSA z dnia 21 czerwca 2017 r ., VII SA/Wa 1769/16, 
LEX nr 2354036 .
23 Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę, która 
posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone właściwymi dokumen-
tami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności obejmujących: badanie 
stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabili-
tacje chorych, udzielanie porad lekarskich, czy wydawanie opinii i orzeczeń 
lekarskich; art . 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r . o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (tj . Dz . U . z 2022 r ., poz . 1731 ze zm .) .
24 D . Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Komentarz, Warszawa 2016, LEX/el ., art . 33 .
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działalność leczniczą obejmującą stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne ma prawo do przechowywania rzeczy 
wartościowych w depozycie . Koszty realizacji tego prawa 
ponosi co do zasady ten podmiot (art . 39 u .p .p .)25 .
Realizacja prawa do ochrony zdrowia to też zobowiązanie 

władz publicznych do działania na rzecz poprawy zdrowia publicz-
nego . Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:
1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagro-

żeń zdrowia, a także jakości życia związanej ze zdrowiem 
społeczeństwa;

2) edukację zdrowotną, która jest dostosowana do potrzeb  
różnych grup społecznych, w szczególności dzieci, młodzieży 
oraz osób starszych;

3) promocję zdrowia; 
4) kreowanie postaw prozdrowotnych; 
5) zapobieganie uzależnieniom i negatywnym skutkom zdrowot-

nym i społecznym, które wynikają z uzależnień; 
6) profilaktykę chorób;
7) działania prowadzone na rzecz rozpoznawania, eliminowania 

i ograniczania zagrożeń oraz szkód dla zdrowia fizycznego 
i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy 
oraz rekreacji;

8) analizę adekwatności oraz efektywności udzielanych świad-
czeń opieki zdrowotnej w stosunku do rozpoznanych potrzeb 
zdrowotnych społeczeństwa; 

9) inicjowanie i prowadzenie:
•  działalności naukowej obejmującej sferę zdrowia 

publicznego; 
•  współpracy międzynarodowej obejmującej działalność 

naukową w sferze zdrowia publicznego; 
10) rozwój kadr, które uczestniczą w realizacji zadań z zakresu 

zdrowia publicznego; 

25 Potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych oddawanych do depozytu 
na czas pozostawania pacjenta w danym podmiocie leczniczym stanowi karta 
depozytowa; § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r . 
w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowot-
nej (tj . Dz . U . z 2021 r ., poz . 200) .
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11) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarun-
kowań społeczno-ekonomicznych; 

12) działania w zakresie aktywności fizycznej26 .
Konstytucja RP w art . 68 ust . 2 nakłada na władze publiczne 

obowiązek zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej . Według 
tego przepisu obywatelom, niezależnie od ich sytuacji material-
nej, władze publiczne zobowiązane są zapewnić równy dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych27 . Przy czym ten przepis konstytucyjny nie określa 
warunków i zakresu udzielania świadczeń, odsyłając w tym 
przedmiocie do ustawy . Należy jednak podkreślić, że nie należy 
uzależniać liczby oraz jakości świadczeń zdrowotnych od wyso-
kości składek opłacanych przez poszczególnych obywateli na 
ubezpieczenie zdrowotne28 .

W Polsce został szeroko rozwinięty system ubezpieczeń zdro-
wotnych, jak również system opieki zdrowotnej, który obejmuje 
osoby niezależnie od wieku, zawodu czy wykonywanej pracy . 
System ochrony zdrowia oparty jest na świadczeniu opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicznych . Ten szeroki dostęp 
do opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo potwierdza 
Konstytucja RP . Każdemu, niezależnie od jego sytuacji material-
nej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń 
publicznej służby zdrowia . Jest to generalna zasada, przy czym 
warunki i zakres udzielanych świadczeń określa ustawa29 .

Władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych obywate-
lom, w związku z tym nie przysługuje ono każdemu, a wybranej 

26 Art . 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r . o zdrowiu publicznym 
(tj . Dz . U . z 2022 r ., poz . 1608) . Zob . także H . Izdebski, Komentarz do 
art. 2, [w:] Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, red . M . Dercz, 
Warszawa 2016, LEX/el .
27 Zakres podmiotowy prawa, które jest gwarantowane w art . 68 ust . 2 
Konstytucji RP ograniczony jest do obywateli; B . Banaszak, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s . 68 .
28 P . Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008, s . 163 i nast .
29 W . Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2013, LEX/el ., art . 68 .
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grupie . Dookreśla ją ustawodawca, wskazując, że do korzystania 
ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo: 
1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym oraz dobrowol-

nym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczeni); 
2) osoby inne niż ubezpieczone, które mieszkają na terytorium 

Polski, posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą bądź zezwolenie 
na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu 
uchodźcy albo udzieleniem ochrony uzupełniającej (gdy dane 
osoby przybywają na terytorium Polski lub przebywają na tym 
terytorium w celu połączenia się z rodziną i są członkami rodziny 
cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP) . 

 Osoby spełniające ustawowe kryterium dochodowe, co do 
których nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy udokumen-
towaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby 
lub rodziny, wskazującą, że ta osoba lub rodzina jest w stanie 
przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne 
zasoby majątkowe – na zasadach i w zakresie określonym dla 
ubezpieczonych; 

3) inne niż powyżej wymienione osoby, które nie ukończyły 
osiemnastego roku życia: 
a) posiadające obywatelstwo polskie lub 
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt 
czasowy, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

c) pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają miejsce zamieszka-
nia na terytorium państwa członkowskiego UE lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej; 

4) inne niż wymienione powyżej osoby posiadające miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski, które są w okresie ciąży, 
porodu lub połogu: 
a) posiadające obywatelstwo polskie lub 
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b) które uzyskały w Polsce status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy30 . 

Najliczniejszą grupą osób uprawnionych do korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej są osoby objęte obowiązkowym oraz 
dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym31 .

W postępowaniu w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych, 
powstałe wątpliwości przy dokonywaniu ustaleń powinny być 
tłumaczone na korzyść pacjenta bądź placówek świadczących 
usługi medyczne, mające co do zasady prawo do refundacji ponie-
sionych kosztów32 .

Należy stwierdzić, że obowiązek władz publicznych do zagwa-
rantowania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej nie jest 
nieograniczony . Odnosi się bowiem tylko do tych finansowanych 
ze środków publicznych . Nie można zatem mówić o powszechnej 
dostępności do wszystkich znanych zgodnie z obecną wiedzą 
medyczną świadczeń zdrowotnych . Poziom dostępności do świad-
czeń jest ograniczony możliwościami finansowymi państwa . 
Z art . 68 ust . 2 Konstytucji RP wynika, że głównym źródłem finan- 
sowania świadczeń zdrowotnych w Polsce są środki publiczne, 
a te nie są nieograniczone . Dlatego dostępność świadczeń bezpo-
średnio zależy od polityki zdrowotnej, która prowadzona jest 
w państwie, i która opiera się na środkach z budżetu państwa33 . 
Oczywiście prawodawca nie nakazuje finansowania świadczeń 

30 Art . 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r . o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych (tj . Dz . U . z 2021 r ., poz . 1285 ze 
zm .) . W przepisie tym wskazano uprawnionych do korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych . Poszcze-
gólne kategorie uprawnionych korzystają z tych świadczeń w różnym stopniu . 
Ustawodawca określił zasady, na jakich beneficjenci systemu mogą uzyskiwać 
bezpłatną pomoc medyczną oraz jej zakres; B . Łukasik, J . Nowak-Kubiak, 
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych. Komentarz, Warszawa 2006, LEX/el ., art . 2 .
31 A . Sidorko, Komentarz do art. 2, [w:] Ustawa o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, 
red . A . Pietraszewska-Macheta, Warszawa 2018, LEX/el .
32 Wyrok WSA z dnia 31 stycznia 2019 r ., IV SA/Gl 700/18, LEX nr 2624583 .
33 M . Sadowska, W . Lis, Bezpieczeństwo zdrowotne w praktyce medycznej, 
Warszawa 2022, s . 50 i nast .
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zdrowotnych wyłącznie ze środków publicznych i zagadnienie 
to pozostawia do uregulowania ustawowego, ale wolą ustrojo-
dawcy jest, żeby nie doszło do powstania całkowicie rynkowego 
systemu ochrony zdrowia, opartego na samofinansowaniu . Świad-
czenia zdrowotne ze środków publicznych muszą być dla każdego 
dostępne na zasadzie równości34, której realizację oceniamy na 
podstawie art . 32 ust . 1 Konstytucji RP35 . 

Szczególny obowiązek w zakresie ochrony zdrowia na władze 
publiczne nakłada art . 68 ust . 3 Konstytucji RP . Przepis ten 
stanowi, że władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia 
szczególnej opieki zdrowotnej niektórym podmiotom – dzieciom, 
kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom 
w podeszłym wieku . Powyższe zostało podyktowane z troską 
o zapewnienie rozwoju narodu oraz względami humanitarnymi . 
Zakresu, jak też formy tej szczególnej opieki, ustrojodawca nie 
określa36, w związku z czym to ustawodawca ma się podjąć tego 
zadania . W art . 68 ust . 3 Konstytucja RP nakazuje jednak, aby 
ustawodawca, konstruując ramy prawne regulujące działania oraz 
finansowania systemu służby zdrowia, jak też warunki oraz zakres 
świadczeń opieki zdrowotnej, zapewnił dzieciom, kobietom 
ciężarnym, osobom niepełnosprawnym oraz osobom w pode-
szłym wieku odpowiednie preferencje dotyczące możliwości 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej37 . Oznacza to, że 
opieka zdrowotna takim osobom musi być zagwarantowana na 
innych zasadach niż obowiązujące w powszechnej opiece zdrowot-
nej, co wiąże się z obowiązkiem tworzenia i finansowania specjali-
stycznych poradni czy wprowadzaniem pewnych szczególnych 
uprawnień w postaci np . urlopów lub zasiłków38 . To zróżnicowane 
traktowanie wskazanych podmiotów wprowadza pewne odstęp-
stwo od zasady równości wobec nałożenia na organy władzy 
publicznej obowiązku zagwarantowania tym grupom podmiotów 

34 Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r ., K 14/03, Legalis nr 60760 .
35 M . Sadowska, W . Lis, dz . cyt ., s . 59 . 
36 W . Skrzydło, dz . cyt .
37 J . Trzciński, M . Wiącek, Komentarz do art. 68, [w:] Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz, red . L . Garlicki, M . Zubik, t . III, Warszawa 
2016, LEX/el .
38 B . Banaszak, dz . cyt ., s . 354 .
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szczególnych warunków opieki zdrowotnej . Należy jednak zauwa-
żyć, że nie każde zróżnicowanie sytuacji prawnej określonych 
podmiotów wypełnia znamiona dyskryminacji39 . Nie ulega wątpli-
wości, iż każda ze wskazanych grup, tj . dzieci, kobiety w ciąży, 
osoby niepełnosprawne i osoby starsze, ma zwiększone zapotrze-
bowanie na świadczenia zdrowotne oraz obejmuje osoby, które 
są mniej samodzielne niż inne osoby . Dlatego właśnie regulację 
przyjętą w art . 68 ust . 3 Konstytucji RP uzasadniają względy 
humanitarne, o których wyżej wspomniano40 .

Zarówno organy administracji rządowej, jak i samorządu tery-
torialnego w zakresie swoich kompetencji mają obowiązek zapew-
nienia kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej 
w szczególności poprzez: 
1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad 

kobietą w ciąży; 
2) pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdują-

cymi się w trudnych warunkach materialnych; 
3) dostęp do szczegółowych informacji na temat uprawnień, zasił-

ków i świadczeń przysługujących kobietom w ciąży, matkom, 
ojcom oraz ich dzieciom oraz do informacji dotyczących insty-
tucji i organizacji pomagających w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych i społecznych, a także zajmujących się spra-
wami przysposobienia . 
Organy te mają obowiązek zapewnić obywatelom swobodny 

dostęp do metod i środków służących świadomej prokreacji, jak 
też zapewnić swobodny dostęp do informacji oraz badań prenatal-
nych, szczególnie w sytuacji, gdy istnieje podwyższone ryzyko czy 
podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu 
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu . Ustawodawca 
nakłada również określone obowiązki na szkołę . Szkoła ma 
obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu, a także innej 
pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę 
możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów . 
Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwiają zaliczenie w terminie 

39 Zob . M . Sadowska, W . Lis, dz . cyt ., s . 61 .
40 Wyrok TK z dnia 22 lipca 2008 r ., K 24/07, Legalis nr 102201 .
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egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, to szkoła musi wyzna-
czyć dodatkowy termin egzaminu dogodnego dla kobiety, w okre- 
sie nie dłuższym niż 6 miesięcy41 .

Oprócz kobiet w ciąży uprzywilejowaną kategorią osób 
są osoby niepełnosprawne . Osoby te uprawnione są m .in . do reha-
bilitacji leczniczej . Rehabilitacja osób niepełnosprawnych ozna-
cza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, 
psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, 
a także społecznych . Owe działania zmierzają do osiągnięcia, 
przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego 
poziomu ich funkcjonowania, jakości życia, a także integracji 
społecznej42 . Rehabilitacja lecznicza obejmuje typowe postępo-
wanie lecznicze odbywające się według określonych procedur, 
zgodnie z zasadami, doświadczeniem, a także wiedzą medyczną . 
Ma ona na celu zapewnienie i dostarczenie odpowiednich 
świadczeń leczniczych osobom potrzebującym43 . Ustawa okre-
śla szczególne uprawnienia przysługujące świadczeniobiorcom 
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści, odnoszące się do dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej . 
Wsparcie to obejmuje zapewnienie dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej odpowiednich dla świadczeniobiorców posiadają-
cych takie orzeczenie44 .

Należy zauważyć, że w najbliższej przyszłości, wobec starzenia 
się społeczeństwa, znacznym wyzwaniem dla całego systemu 
opieki zdrowotnej w Polsce będzie zapewnienie świadczeń zdro-
wotnych na odpowiednim poziomie dla osób starszych . 

41 Art . 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r . o planowaniu rodziny, ochro-
nie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
(tj . Dz . U . z 2022 r ., poz . 1575 ze zm .) .
42 Art . 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj . Dz . U . z 2021 r ., 
poz . 573 ze zm .) .
43 T . Wrocławska, Komentarz do art. 7, [w:] Ustawa o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, red . 
M . Włodarczyk, Warszawa 2015, LEX/el .
44 Zob . art . 3 Ustawy z dnia 9 maja 2018 r . o szczególnych rozwiąza-
niach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(Dz . U . z 2018 r ., poz . 932) .
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Władze publiczne na podstawie art . 68 ust . 4 Konstytucji 
RP są zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych oraz zapo-
biegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska .

Zwalczanie chorób epidemicznych ma na celu niedopuszcze-
nie do powstania epidemii, wprowadzenia stanu zagrożenia 
epidemicznego bądź stanu epidemii . Epidemię ustawodawca 
definiuje jako wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub 
zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż 
we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób 
zakaźnych dotychczas niewystępujących . Stan epidemii to sytu-
acja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku 
z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia ustawowo wskazanych 
działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminima-
lizowania skutków epidemii . Z kolei stan zagrożenia epidemicz-
nego oznacza sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze 
w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii dla podjęcia wska-
zanych ustawowo działań zapobiegawczych45 . Jak stanowi art . 46 
u .z .z .z ., stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na 
obszarze województwa – też na jego części – ogłasza oraz odwo-
łuje wojewoda, w formie rozporządzenia, na wniosek państwo-
wego wojewódzkiego inspektora sanitarnego . W przypadku gdy 
zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze 
więcej niż jednego województwa stan zagrożenia epidemicznego 
bądź stan epidemii ogłasza i odwołuje minister właściwy do 
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sani-
tarnego . Czyni to w formie rozporządzenia, w którym można 
ustanowić obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych 
oraz wskazać grupy osób podlegające tym szczepieniom, jak 
też rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych, przy 
uwzględnieniu dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych . 

45 Art . 2 pkt 9, 22–23 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r . o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj . Dz . U . z 2022 r ., poz . 1657 
ze zm .), dalej u .z .z .z . Zob . także M . Karpiuk, Zasady postępowania podczas 
stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniem SARS-CoV-2, 
„Wiedza Obronna” 2020, nr 3, s . 12 .
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Ponadto – sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogło-
szono stan zagrożenia epidemicznego bądź też stan epidemii46 .

Natomiast obowiązek zapobiegania negatywnym dla zdrowia 
skutkom degradacji środowiska należy rozpatrywać łącznie z art . 5 
Konstytucji RP . Przepis ten stwierdza, że Rzeczpospolita Polska 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważo-
nego rozwoju . Jednocześnie należy wziąć tu pod uwagę przepis 
art . 74 Konstytucji RP, który zobowiązuje do prowadzenia polityki 
zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne obecnych i przyszłych 
pokoleń . Ustrojodawca stwierdza, iż obowiązkiem władz publicz-
nych jest ochrona środowiska oraz wspieranie działań obywateli 
na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska . Natomiast w art . 86 
Konstytucji RP obowiązek dbałości o stan środowiska powierzono 
każdemu, a odpowiedzialność za jego pogorszenie uregulowana 
jest przez ustawodawcę47 .

Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, przede 
wszystkim wśród dzieci i młodzieży . Postulat ten wynika z art . 68 
ust . 5 Konstytucji RP . Na kulturę fizyczną składa się sport wraz 
z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową . Sportem 
według definicji legalnej są wszelkie formy aktywności fizycznej, 
które przez uczestnictwo doraźne bądź też zorganizowane wpły-
wają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej oraz 
psychicznej, rozwój stosunków społecznych czy osiągnięcie wyni-
ków sportowych na wszystkich poziomach48 . Sportem będzie 
zarówno aktywność realizowana w ramach zorganizo- 
wanych rozgrywek sportowych, jak i ta poza tymi rozgryw- 
kami, w tym aktywność organizowana w sposób doraźny49 .  

46 Ustawodawca przyznaje uprawnienie pozwalające nałożyć obowiązek 
szczepień ochronnych na inne osoby niż ustawowo zobowiązane do podda-
wania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom 
zakaźnym oraz przeciw innym zakażeniom określonym w wykazie stanowią-
cym załącznik do u .z .z .z .; M . Karpiuk, J . Kostrubiec, The VoivodeshipGover-
nor’s Role in HealthSafety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2, s . 71 .
47 M . Sadowska, W . Lis, dz . cyt ., s . 30 i nast .
48 Art . 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r . o sporcie (tj . Dz . U . z 2022 r ., 
poz . 1599) .
49 E . J . Krześniak, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2020,  
LEX/el ., art . 2 .
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Według już nieobowiązujących przepisów wychowanie fizyczne 
jest procesem kształtującym harmonijny rozwój psychofizyczny 
dzieci i młodzieży, a rehabilitacja ruchowa to proces mający na 
celu przywrócenie, poprawę bądź utrzymanie psychofizycznej 
sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych za 
pomocą specjalnych zabiegów oraz ćwiczeń fizycznych – na 
podstawie posiadanej wiedzy medycznej50 . 

Obowiązek popierania rozwoju kultury fizycznej może polegać 
na rozbudowaniu oraz utrzymaniu infrastruktury sportowej, która 
sprzyja utrzymaniu dobrego zdrowia, takiej jak: ścieżki rowerowe, 
siłownie na świeżym powietrzu, lodowiska, baseny czy stoki narciar-
skie . Formy popierania rozwoju kultury fizycznej określono 
m .in . w ustawie o systemie oświaty51 . Rozwój kultury fizycznej ma 
na celu, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, profilaktykę zdrowotną52 .

wnioski 

Prawo do ochrony zdrowia określone w art . 68 Konstytucji 
RP zagwarantowane jest każdemu, tj . zarówno osobom ubezpie-
czonym, jak i nieubezpieczonym . To prawo związane z innymi 
prawami konstytucyjnymi, w tym z godnością człowieka . Obywa-
telom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne 
zobowiązane są zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicznych . Warunki oraz zasady 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych zostały określone przez 
ustawodawcę . Jednocześnie ustrojodawca gwarantuje zapewnienie 
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku . To szczególne 
odniesienie się przez prawodawcę do tych grup podmiotów nie 

50 Art . 3 pkt 2 i 9 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r . o kulturze fizycznej 
(tj . Dz . U . z 2007 r . Nr 226, poz . 1675) .
51 Ustawa z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty (tj . Dz . U . z 2021 r ., 
poz . 1915) .
52 M . Sadowska, W . Lis, dz . cyt ., s . 31 . 
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stanowi przejawu dyskryminacji, lecz jest wyrazem troski o rozwój 
społeczeństwa, którą uzasadniają względy humanitarne . Poza tym 
obowiązkami władz publicznych realizujących prawo obywateli 
do ochrony zdrowia są: zwalczanie chorób epidemicznych, zapo-
bieganie skutkom degradacji środowiska oraz wspieranie rozwoju 
kultury fizycznej .

Prawo do ochrony zdrowia uznano za prawo socjalne . Będąc też 
normą programową, określa ono pewne cele polityki społecznej 
państwa, mające zapewnić efektywny system świadczeń opieki 
zdrowotnej . Faktyczny dostęp do tych świadczeń zależy jednak od 
sposobu i kierunku prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, 
a także od jego możliwości finansowych . 





EWA ALEKSANDRA PŁOCHA

Prawo do sądu pod rządami Konstytucji 
z 1997 r.

wprowadzenie

Jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, 
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, jest 
prawidłowa realizacja prawa do sądu . Zgodnie z art . 45 ust . 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r . każdy 
ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny 
i niezawisły sąd . 

Z jednej strony prawo do sądu klasyfikowane jest jako osobi-
ste publiczne prawo podmiotowe (indywidualne prawo podmio-
towe), z drugiej zaś – podstawowy, samoistny środek ochrony 
konstytucyjnych wolności i praw1 . To jeden z najważniejszych 
elementów statusu konstytucyjnego jednostki – stanowi bowiem 
gwarant godności człowieka2 . A . Wróbel trafnie stwierdza, że 
„prawo do sądu jest prawem konstytucyjnym, które służy 

1 P . Tuleja, Komentarz do art. 45, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, red . tenże, LEX/el . 2021; P . Grzegorczyk, K . Weitz, Komentarz 
do art. 45, [w:] Konstytucja RP, t . I; Komentarz do art. 1–86, red . M . Safjan, 
L . Bosek, Warszawa 2016, art . 45, teza IV .1 . 
2 Zob . wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2000 r ., 
P 12/99, OTK 2000, nr 7, poz . 260 .
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ochronie pozostałych praw”3 . Z kolei w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego wskazuje się, iż stanowi ono jednocześnie 
fundamentalną gwarancję praworządności4 .

Wskazania wymaga, że pomimo licznego orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego zagadnienia dotyczące realizacji 
prawa do sądu pozostają cały czas aktualne i wciąż wymagają 
wykładni, w szczególności z uwagi na wzmożoną działalność 
ustawodawczą (m .in . na płaszczyźnie prawa procesowego i mate-
rialnego), w tym wywołaną rozwojem nowych technologii 
(zwłaszcza tzw . sztucznej inteligencji), powoli wdrażanych 
m .in . w wymiarze sprawiedliwości . Dlatego nadal istnieje 
potrzeba kontrolowania przyjmowanych rozwiązań prawnych 
przez pryzmat poszanowania prawa do sądu w rozumieniu 
art . 45 ust . 1 Konstytucji RP . Wyzwala to konieczność regular-
nego dokonywania przeglądu orzecznictwa Trybunału Konsty-
tucyjnego odnoszącego się do poszczególnych elementów 
składowych prawa do sądu .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizacja prawa 
do sądu pod rządami Konstytucji z 1997 r . Z uwagi na ograni-
czone ramy treściowe przedstawiono najważniejsze zagadnienia 
dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa do 
sądu w rozumieniu art . 45 ust . 1 Konstytucji RP . 

3 A . Wróbel, Prawo do sądu – tezy referatu, [w:] Rzecznik Praw Obywatel-
skich, Konferencja Naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999, 
s . 212 . Zob . również: A . Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu 
w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006, passim; 
D . Lis-Staranowicz, Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw, [w:] 
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red . 
M . Chmaj, Warszawa 2016, passim; P . Sarnecki, Komentarz do art. 45, 
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red . L . Garlicki, 
M . Zubik, t . II, Warszawa 2016; Z . Czeszejko-Sochacki, Konstytucyjna 
zasada prawa do sądu, „Państwo i Prawo” 1997, z . 10, passim; P . Hofmań-
ski, Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw 
człowieka, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona sądowa, red . 
L . Wiśniewski, Warszawa 1997, passim .
4 Por . m .in . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 18 grudnia 2007 r ., 
SK 54/05, OTK-A 2007, nr 11, poz . 158; 3 lipca 2008 r ., K 38/07, OTK-A 2008, 
nr 6, poz . 102; 18 lipca 2011 r ., SK 10/10, OTK-A 2011, nr 6, poz . 58; 18 lipca 
2012 r ., K 14/12, OTK-A 2012, nr 7, poz . 82 .
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analiza

Podmioty prawa do sądu
Odnotowania wymaga fakt, że prawo do sądu ma charakter 
powszechny – przysługuje każdej jednostce . Doprecyzować należy, 
iż chodzi o osoby fizyczne, w tym obywateli państw obcych oraz 
bezpaństwowców5, niezależnie od tego, czy posiadają zdolność 
procesową (zdolność do czynności procesowych)6, czy też nie 
(w takim przypadku prawo do sądu wykonywane jest przez przed-
stawicieli stron) . Oprócz tego prawo do sądu przysługuje osobom 
prawnym prawa prywatnego7 oraz jednostkom organizacyjnym, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art . 331 k .c .) i jednost-
kom organizacyjnym działającym „w sferze prawa prywatnego, 
jeżeli prawodawca przyznaje im możność nabywania praw zdat-
nych do uzyskania ochrony sądowej”8 . Bez znaczenia jest przy tym,  

5 Szerzej na ten temat zob . B . Banaszak, Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s . 285; A . Wróbel, dz . cyt ., s . 213; 
a także różnie oceniany w piśmiennictwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 15 listopada 2000 r ., P 12/99, OTK 2000, nr 7, poz . 260, w którym za 
zgodny z Konstytucją RP uznano przepis prawny wyłączający dostęp do sądu 
cudzoziemca nielegalnie przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie dotyczącej jego wydalenia .
6 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 7 marca 2007 r ., K 28/05, OTK-A 2007, nr 3, poz . 24, 
na mocy którego uznano za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis unie-
możliwiający osobie ubezwłasnowolnionej samodzielne złożenie wnio-
sku o uchylenie ubezwłasnowolnienia lub jego zmianę (z całkowitego na 
częściowe bądź odwrotnie) .
7 Zob . np . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 9 czerwca 
1998 r ., K 28/97, OTK 1998, nr 4, poz . 50; 30 października 2012 r ., SK 20/11, 
OTK-A 2012, nr 9, poz . 110 .
8 Tak P . Grzegorczyk, K . Weitz, dz . cyt . Nadmienić należy, że w orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego nie określono dotychczas jedno-
znacznie kryteriów, jakie musi spełniać podmiot, aby zyskać status 
„osoby prawnej prawa prywatnego” . Podnoszone są również wątpliwości 
co do możliwości korzystania z konstytucyjnych praw i wolności, uregu-
lowanych w rozdziale II Konstytucji RP, przez inne jednostki niż osoby 
prawne podmiotów publicznych . W odniesieniu do statusu prawnego 
gminy zob . postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 
2005 r ., P 11/04, OTK-A 2005, nr 3, poz . 32; a także por . wyrok Trybunału 
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czy podmiot taki posiada siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz jaką ma strukturę właścicielską, zwłaszcza, czy zarządza 
mieniem państwowym9 . Co istotne, odnośnie do zasady, prawo 
do sądu ma służyć jednostce wobec władzy publicznej (państwa), 
a nie odwrotnie . Dopuszczalne jest jednak – po spełnieniu okre-
ślonych wymogów  – przyznanie prawa do ochrony sądowej 
podmiotom innym niż osoby prawa prywatnego10 . W tym zakre-
sie analizie poddaje się w szczególności charakter działalności 
prowadzonej przez taki podmiot, stosunek do władzy publicz-
nej (zależność/niezależność) i jego usytuowanie względem niej, 
a także charakter praw objętych ochroną sądową11 .

Należy wyjaśnić, że prawo do sądu może być realizowane wyłącz-
nie przez podmiot, którego sprawa jest przedmiotem rozpatrzenia12 . 
Wprawdzie krąg uczestników danego rodzaju postępowania statu-
ują przepisy ustaw procesowych, niemniej podlegają one kontroli 
w zakresie zgodności z omawianym art . 45 ust . 1 Konstytucji 

Konstytucyjnego z dnia 29 października 2009 r ., K 32/08, OTK-A 2009, 
nr 9, poz . 139; postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 
2007 r ., SK 70/05, OTK-A 2007, Nr 6, poz . 60 . Z kolei w kontekście statusu 
prawnego komornika jako organu procesowego realizującego upraw-
nienia władcze zob . m .in . wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
29 stycznia 2013 r ., K 1/11, OTK-A 2013, nr 1, poz . 6; a także postano-
wienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r ., SK 29/09, 
OTK-A 2011, nr 10, poz . 130 .
9 Na temat prawa do sądu w odniesieniu do publicznych podmiotów gospo-
darczych zob . postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 
2013 r ., TS 13/12, OTK-B-supl . 2014, nr 2, poz . 833 .
10 W piśmiennictwie podaje się, że zakresem podmiotowym prawa do 
sądu nie są objęte ani organy władzy publicznej, ani osoby prawne prawa 
publicznego, choć ich zdolność sądowa może wynikać z przepisów ustawy; 
zob . P . Tuleja, Komentarz do art. 45, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, red . tenże, LEX/el . 2021 .
11 Zob . odnoszący się do jednostek badawczo-rozwojowych wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r ., SK 38/09, OTK-A 2010, nr 5, 
poz . 46 . Por . postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 
2013 r ., TS 13/12, OTK-B-supl . 2014, nr 2, poz . 833, w którym przyznano 
prawo do sądu podmiotom prawa publicznego pod warunkiem, że nie wystę-
pują w roli organów władzy, a poszukują ochrony prawnej . 
12 Por . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 30 września 2014 r ., 
SK 22/13, OTK-A 2014, nr 8, poz . 96; 4 lipca 2006 r ., K 43/05, OTK-A 2006, 
nr 7, poz . 78 . Zob . też postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
21 marca 2006 r ., TS 205/05, OTK-B 2006, nr 5, poz . 221 .
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RP13 . Na gruncie przepisów postępowania sądowoadministracyj-
nego prawo do sądu przysługuje jednostkom posiadającym – co 
do zasady – interes prawny (art . 50 Ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r . Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
tj . Dz . U . 2022 r ., poz . 329 ze zm .), zaś w postępowaniu cywil-
nym – podmiotom prawa lub stosunku prawnego (proces) oraz 
podmiotom, których praw dotyczy wynik postępowania (postę-
powanie nieprocesowe – art . 510 § 1 k .p .c .) . Z kolei w postępowa-
niu karnym prawo do sądu przysługuje przede wszystkim stronie 
biernej, czyli osobie oskarżonej o popełnienie czynu karalnego 
(oskarżony/obwiniony)14 . 

Pojęcie sprawy w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP
Dla ustalenia, czy danemu podmiotowi przysługuje prawo do 
sądu, kluczowe znaczenie ma wyjaśnienie pojęcia sprawy w rozu-
mieniu art . 45 ust . 1 Konstytucji RP . W wyroku z 26 kwietnia 
2005 r ., SK 36/03, OTK-A 2005, Nr 4, poz . 40, Trybunał Konstytu-
cyjny stwierdził bowiem, że uprawnienia określone w art . 45 ust . 
1 Konstytucji RP odnoszą się jedynie do spraw w rozumieniu tego 
przepisu . Co istotne, w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
pojęcie sprawy definiowane jest w sposób możliwie najszerszy . 
Przyjmuje się, że chodzi nie tylko o spory wynikające ze stosunków 
cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych oraz rozstrzyganie 
o zasadności zarzutów karnych, ale także o rozstrzyganie o wszel-
kich innych prawach, których istnienie wynika z całokształtu 
obowiązujących regulacji prawa materialnego15 . Jednak prawo do 
sądu nie dotyczy sporów, w których nie uczestniczy co najmniej 

13 Przykładowo za niezgodną z art . 45 ust . 1 Konstytucji RP Trybunał 
Konstytucyjny uznał sytuację, w której z wnioskiem o zmianę postanowienia 
w przedmiocie rodzaju leczenia odwykowego mógł wystąpić kurator i zakład 
leczniczy, a uprawnienia takiego nie zagwarantowano osobie zobowiązanej do 
poddania się temu leczeniu; zob . wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
28 kwietnia 2003 r ., K 18/02, OTK-A 2003, nr 4, poz . 32 .
14 Szerzej na ten temat zob . wyroki Trybunału Konstytucyjnego 
z dni: 25 września 2012 r ., SK 28/10, OTK-A 2012, nr 8, poz . 96; 30 września 
2014 r ., SK 22/13, OTK-A 2014, nr 8, poz . 96 .
15 Tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2000 r ., SK 12/99, 
OTK 2000, nr 5, poz . 143 .
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jeden podmiot prawa prywatnego16 . Nadmienić przy tym należy, że 
prawo do sądu stanowi również po stronie ustawodawcy obowią-
zek wprowadzenia do porządku prawnego regulacji zapewniającej 
jednostkom – na ich żądanie – rozpatrzenie sprawy przez sąd . 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że oprócz spraw cywilnych, 
administracyjnych i karnych pod pojęciem sprawy na gruncie 
art . 45 ust . 1 Konstytucji RP należy m .in . rozumieć sprawy, 
których przedmiotem są:
1) powołanie i zwolnienie z zawodowej służby wojskowej17;
2) zasadność i legalność zatrzymania oraz doprowadzenia do izby 

wytrzeźwień18;
3) ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste19;
4) prawidłowość stwierdzenia przez sędziego-komisarza w postę-

powaniu upadłościowym niedopuszczalności lub dopuszczalno-
ści wpisu prawa rzeczowego w księdze wieczystej20;

5) zezwolenie przez prokuratora na ujawnienie wizerunku i danych 
osobowych podejrzanego21;

6) przewinienia dyscyplinarne22 .
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego pojęcie sprawy w rozu-

mieniu art . 45 ust . 1 Konstytucji RP nie obejmuje spraw doty-
czących np .:
1) oceny prawidłowości wyboru oferty w postępowaniu 

konkursowym23;

16 Zob . wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 1998 r ., K 28/97, 
OTK 1998, nr 4, poz . 50 .
17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 1998 r ., K 28/97, 
OTK 1998, nr 4, poz . 50 .
18 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r ., SK 5/02, 
OTK-A 2002, nr 4, poz . 41 .
19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2006 r ., P 35/05, 
OTK-A 2006, nr 11, poz . 167 .
20 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2007 r ., SK 4/06, 
OTK-A 2007, nr 8, poz . 98 .
21 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2011 r ., K 25/09, 
OTK-A 2011, nr 6, poz . 57 .
22 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2013 r ., 
SK 10/13, OTK-A 2013, nr 7, poz . 96 . Por . wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 6 listopada 2012 r ., K 21/11, OTK-A 2012, nr 10, poz . 119 .
23 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r ., K 3/00, 
OTK 2001, nr 8, poz . 251 .
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2) orzekania o kosztach w postępowaniu cywilnym (z uwagi na 
brak samoistnego charakteru sprawy)24;

3) zamknięcia księgi wieczystej25;
4) wyłączenia sędziego w postępowaniu cywilnym26;
5) wyłączenia prokuratora w postępowaniu przygotowawczym27;
6) wyłączenia pracownika organu w postępowaniu administra- 

cyjnym28;
7) ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu cywilnym29 .

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, że na kanwie 
sprawy dotyczącej postępowania wieczystoksięgowego Trybunał 
Konstytucyjny wyjaśnił, iż już samo poddanie określonego rodzaju 
sprawy kompetencji sądów nakłada na ustawodawcę obowiązek 
ukształtowania tego postępowania zgodnie ze standardami wyni-
kającymi z art . 45 ust . 1 Konstytucji RP30 . Przy tym należy pamię-
tać, że gwarancje prawa do sądu przysługują tylko w odniesieniu do 
praw podmiotowych, które są statuowane w przepisach prawa mate-
rialnego31 oraz gdy zapewnione są: poszanowanie kompetencji 
innych pionów władzy publicznej32, podjęcie rozstrzygnięcia 
w sposób swobodny na podstawie norm prawnych (a nie arbitralny) 
oraz adekwatność (proporcjonalność) ochrony sądowej33 . 

24 Zob . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 13 czerwca 2006 r ., 
SK 54/04, OTK-A 2006, nr 9, poz . 64; 31 marca 2009 r ., SK 19/08, OTK-A 2009, 
Nr 3, poz . 29; 12 maja 2011 r ., P 38/08, OTK-A 2011, nr 4, poz . 33 .
25 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r ., P 68/07, 
OTK-A 2008, nr 10, poz . 180 .
26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r ., SK 38/09, 
OTK-A 2010, nr 5, poz . 4 .
27 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2011 r ., SK 10/10, 
OTK-A 2011, nr 6, poz . 58 .
28 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2005 r ., P 8/03, 
OTK-A 2005, nr 3, poz . 20 .
29 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2011 r ., 
TS 21/09, OTK-B 2011, nr 4, poz . 298 .
30 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2004 r ., P 4/04, 
OTK-A 2004, nr 8 .
31 Zob . wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2004 r ., 
SK 38/03, OTK-A 2004, nr 5, poz . 45 .
32 Szerzej na ten temat wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 
2008 r ., SK 57/06, OTK-A 2008, nr 4, poz . 63 .
33 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 2015 r ., SK 29/13, 
OTK-A 2015, nr 6, poz . 83 .
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Kompleksowy charakter prawa do sądu
Wskazania wymaga, że prawo do sądu ma charakter komplek-
sowy, obejmuje bowiem całe postępowanie sądowe (począwszy od 
jego wszczęcia, przez przebieg, a skończywszy na rozstrzygnię-
ciu sprawy) . Stąd też realizacja prawa do sądu następuje w trzech 
płaszczyznach: po pierwsze, przez zapewnienie prawa dostępu do 
sądu (tj . zainicjowania postępowania przed sądem); po drugie, przez 
prawo odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej zgodnie 
z wymogami sprawiedliwości i jawności; po trzecie, przez prawo do 
uzyskania orzeczenia sądowego .

Zapewnienie dostępu do sądu polega na „umożliwieniu urucho-
mienia (wszczęcia) postępowania przed sądem”34 . W zależno-
ści od rodzaju postępowania może to nastąpić przez wniesienie 
pozwu, wniosku czy innego pisma stanowiącego środek, za pomocą 
którego kwestionowana jest decyzja podjęta w postępowaniu poza-
sądowym35 . Pamiętać przy tym należy, że nadmiernego (nieak-
ceptowalnego z punktu widzenia norm prawa konstytucyjnego) 
ograniczenia prawa do sądu – co do zasady – nie stanowi obowiązek 
spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa procesowego, 
takich jak: posiadanie zdolności sądowej i zdolności proceso-
wej, legitymacji procesowej, przynależność sprawy do jurysdykcji 
krajowej, wymogi formalne (ogólne i szczególne) pism proceso-
wych, przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski, uiszczenie 
opłaty sądowej w stosownej wysokości czy dochowanie terminu do 
wniesienia środka zaskarżenia36 . Wprawdzie wskazane rygory 
procesowe współkształtują treść prawa do sądu i są konieczne 
do zapewnienia jego prawidłowej realizacji, niemniej nadal 
podlegają konstytucyjnej ocenie . Mają bowiem służyć efektyw-
nej realizacji prawa do sądu, przy jednoczesnym poszanowaniu 
innych wartości konstytucyjnych .

34 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 1998 r ., K 28/97, 
OTK 1998, nr 4, poz . 50 .
35 Tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 stycznia 2015 r ., 
SK 34/12, OTK-A 2015, nr 1, poz . 1 .
36 Zob . chociażby wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 10 maja 2000 r ., 
K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz . 109; 2 grudnia 2020 r ., SK 9/17, Legalis; 29 
kwietnia 2020 r ., P 19/16, Legalis .
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W tym miejscu należy wyjaśnić, że w zakresie przedmiotowym 
prawa do sądu nie mieści się dostęp do sądu drugiej instancji . Choć 
do pełnej realizacji prawa do sądu dochodzi z uzyskaniem rozstrzy-
gnięcia sądu pierwszej instancji (niezależnie od tego, czy jest ono 
satysfakcjonujące dla jednostki, czy też nie), to w przypadku gdy 
ustawodawca uregulował dany rodzaj postępowania sądowego jako 
dwuinstancyjne, ma również obowiązek ukształtowania postępo-
wania przed sądem odwoławczym zgodnie ze standardami wynika-
jącymi z art . 45 ust . 1 Konstytucji RP37 . Oznacza to, że konstytucyjnej 
ocenie podlegać będą sposób i tryb zaskarżenia rozstrzygnięcia 
sądu pierwszej instancji (inicjowanie postępowania drugoinstancyj-
nego), przebieg postępowania przed sądem drugiej instancji oraz 
jego rozstrzygnięcie . Ocena ta powinna jednak uwzględniać specy-
fikę postępowania odwoławczego .

Artykuł 45 ust . 1 Konstytucji RP nie gwarantuje również dostępu 
do Sądu Najwyższego . Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że 

elementem prawa do sądu nie jest prawo do wniesienia środka za-
skarżenia do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych lub kar-
nych. Strona nie ma tym samym roszczenia do państwa o takie 
ukształtowanie obowiązujących przepisów, które zapewniałyby 
jej rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy38. 

Jeżeli jednak obowiązujące przepisy prawa statuują dostęp do 
Sądu Najwyższego, postępowanie, to – podobnie jak postępowanie 
odwoławcze – winno być ukształtowane z poszanowaniem gwaran- 
cji wynikających z 45 ust . 1 Konstytucji RP39 .

W piśmiennictwie wskazuje się, że z zapewnieniem prawa 
dostępu do sądu ściśle związane jest pojęcie sądu, a realizacja owego 
wymaga, by sąd spełniał kryteria określone w rozdziale VIII 

37 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r ., SK 32/03, 
OTK-A 2004, nr 5, poz . 44 .
38 Por . m .in . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 6 października 
2004 r .,  SK 23/02, OTK-A 2004, nr 9, poz . 89; 31 marca 2005 r .,  SK 26/02, 
OTK-A 2005, nr 3, poz . 29; 16 stycznia 2006 r ., SK 30/05, OTK-A 2006, nr 1, 
poz . 2; a także postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 
2017 r ., Ts 153/16, Legalis .
39 Przykładowo zob . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 31 marca 
2005 r ., SK 26/02, OTK-A 2005, nr 3, poz . 29; 16 stycznia 2006 r ., SK 30/05, 
OTK-A 2006, nr 1, poz . 2; 30 maja 2007 r ., SK 68/06, OTK-A 2007, nr 6, poz . 53 .
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Konstytucji RP . Przyjmuje się przy tym dopuszczalność rozstrzyga-
nia sporów przez inne organy niż sądy pod warunkiem, iż zaintere-
sowany będzie mieć możliwość poddania ich rozstrzygnięcia 
kontroli sądu40 (tak zwana następcza ochrona sądowa) . W tym miej-
scu należy wskazać, że m .in . z uwagi na realizowane zadania Trybu-
nał Konstytucyjny nie jest sądem w rozumieniu art . 45 ust . 1 
Konstytucji RP41 .

Sąd w rozumieniu art . 45 ust . 1 Konstytucji RP powinien być 
organem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym oraz właściwym 
(rzeczowo i miejscowo, a także właściwym pod względem rodzaju 
składu oraz należycie obsadzonym) . Dopiero spełnienie 
wymienionych wymogów łącznie pozwala na uznanie, czy prawo do 
sądu jest realizowane należycie42 .

Z uwagi na przyśpieszone tempo rozwoju i adaptacji nowych 
technologii oraz dynamikę i ciągłość procesu ich upowszechnia-
nia, w tym w obszarze wymiaru sprawiedliwości, coraz częściej 
w piśmiennictwie podejmowana jest dyskusja na temat możliwo-
ści wsparcia sędziów w procesie orzekania bądź nawet ich zastą-
pienia . Zagadnienia te są analizowane również przez pryzmat 
standardów konstytucyjnych . Nie ulega wątpliwości, że jest 
to spowodowane rozwiązaniami wdrożonymi w innych państwach, 
w szczególności w Estonii (sztuczna inteligencja orzeka jako sąd 
pierwszej instancji w postępowaniu cywilnym w sprawach, 
w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 7000 euro43) 
czy Stanach Zjednoczonych Ameryki (w sprawach karnych 

40 Zob . np . wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2012 r ., 
P 39/10, OTK-A 2012, nr 3, poz . 26 .
41 Tak Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z dni: 9 grudnia 2015 r ., K 35/15, 
Legalis; 24 listopada 2021 r ., K 6/21, Legalis .
42 W tym kontekście należy zwrócić uwagę na wątpliwości dotyczące istnie-
nia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz powoływania sędziów przez 
Krajową Radę Sądownictwa po dniu 23 stycznia 2020 r . na urząd sędziego 
w sądzie powszechnym (Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r . o zmianie ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Dz . U . z 2018 r ., 
poz . 3) . Por . wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2022 r ., P 10/19, 
Legalis; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2022 r ., III KK 404/21, Lega-
lis; uchwała SN z dnia 5 kwietnia 2022 r ., III PZP 1/22, Legalis .
43 E . Płocha, O pojęciu sztucznej inteligencji i możliwościach jej zastosowania 
w postępowaniu cywilnym, „Prawo w Działaniu” 2020, nr 44, s . 273 i nast .
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sztuczna inteligencja – aplikacja Compas, czyli ang . Correctional 
Offender Management Profiling for Alternative Sanctions, wykorzy-
stywana jest do predykcji sankcji karnych i określenia prawdopodo-
bieństwa powrotu danego sprawcy do popełnienia przestępstwa)44 . 
Doświadczenia innych państw stanowią przyczynek do dyskusji na 
temat możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w krajowym 
porządku prawnym . Pojawiają się zatem głosy rozważające użycie 
jej m .in . w elektronicznym postępowaniu upominawczym (zastą-
pienie referendarzy sądowych)45 . Propozycje te wymagają jednak 
oceny w kontekście gwarancji z art . 45 ust . 1 Konstytucji RP .

Postępowanie sądowe powinno być odpowiednio ukształtowane, 
czyli zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności . Precyzując, 
należy wskazać, że sprawa powinna zostać rozpoznana w sposób 
sprawiedliwy i jawny bez nieuzasadnionej zwłoki (te trzy elementy 
prawa do odpowiedniego ukształtowania postępowania sądowego 
są równorzędne) . Choć reguła ta ma charakter uniwersalny (dotyczy 
wszystkich postępowań sądowych), to na jej podstawie niemożliwe 
jest stworzenie jednego, jednolitego modelu postępowania sądo-
wego, który znalazłby zastosowanie do wszystkich spraw objętych 
ochroną z art . 45 ust . 1 Konstytucji RP46 . Ze względu na zróżnico-
wane cele poszczególnych postępowań, ich przedmiot, charakter, 
etap, kognicję sądów, jak również znaczenie dochodzonych praw 
i obowiązków nieuniknione jest wykształcenie pewnego rodzaju 
odrębności . Dlatego ocena konstytucyjna przyjętych szczegóło-
wych rozwiązań prawnych następuje w ujęciu całościowym47 . Może 
się zdarzyć tak, że mechanizmy przyjęte w jednym postępowaniu 

44 Szerzej na ten temat zob . np . T . Brennan, W . Dieterich, Correctional 
Offender Management Profiles for Alternative Sanctions (COMPAS), [w:] Hand-
book of Recidivism Risk/Needs Assessment Tools, red . J . P . Singh, John Wiley 
and Sons Ltd 2018, passim .
45 K . Jasińska, Czy „referendarza z Lublina” może zastąpić „sędzia robot”?, 
„Studia Prawnicze . Rozprawy i Materiały” 2020, nr 1, s . 89 i nast .
46 Na ten temat zob . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 28 lipca 
2004 r ., P 2/04, OTK-A 2004, nr 7, poz . 72; 26 stycznia 2005 r ., P 10/04, 
OTK-A 2005, nr 1, poz . 7; 20 października 2010 r ., P 37/09, OTK-A 2010, nr 8, 
poz . 79; 16 listopada 2011 r ., SK 45/09, OTK-A 2011, nr 9, poz . 97 .
47 Przykładowo wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 20 października 
2010 r ., P 37/09, OTK-A 2010, nr 8, poz . 79; 16 listopada 2011 r ., SK 45/09, 
OTK-A 2011, nr 9, poz . 97 .
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sądowym zostaną uznane za odpowiadające wymogom konstytu-
cyjnym, a w innym już nie48 .

W kontekście prawa do odpowiedniego ukształtowania postępo-
wania sądowego Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie posłużył 
się określeniem „sprawiedliwość proceduralna”,

która stanowi w istocie odzwierciedlenie nakazu takiego ukształ-
towania rozwiązań procesowych, aby zapewniały one, że sprawa 
zostanie należycie i sprawiedliwie rozpoznana, z poszanowaniem 
uprawnień stron i uczestników postępowania, które powinny być 
traktowane w sposób podmiotowy49.

Wymóg rozpatrzenia sprawy w sposób sprawiedliwy interpreto-
wany jest w połączeniu z przesłanką rzetelnego postępowania 
(uczciwego, sprawiedliwego)50 rozumianą jako gwarancje stricte 
procesowe . Konkretyzacja tego wymogu wyraża się w zapewnieniu 
stronom postępowania sądowego: po pierwsze, prawa do wysłucha-
nia; po drugie, prawa do informowania (tj . ujawnienia w czytelny 
sposób motywów rozstrzygnięcia); po trzecie, prawa do przewidy-
walności postępowania51 . Oprócz tych trzech gwarancji sprawiedli-
wego postępowania wymienia się jeszcze oddzielnie zapewnienie 
„równości broni”52 . 

Prawo do wysłuchania stanowi przejaw poszanowania godności 
człowieka . Obejmuje ono m .in . prawo do zgłaszania wniosków i żądań, 

48 Zob . chociażby wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 
2005 r ., P 10/04, OTK-A 2005, nr 1, poz . 7 .
49 Por . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 31 marca 2005 r ., SK 26/02, 
OTK-A 2005, nr 3, poz . 29; 16 stycznia 2006 r ., SK 30/05, OTK-A 2006, nr 1, 
poz . 2; 26 lutego 2008 r ., SK 89/06, OTK-A 2008, nr 1, poz . 7; 12 lipca 2011 r ., 
SK 49/08, OTK-A 2011, nr 6, poz . 55 .
50 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 16 stycznia2006 r ., SK 30/05, 
OTK-A 2006, nr 1, poz . 2; 29 kwietnia 2008 r ., SK 11/07, OTK-A 2008, nr 3, 
poz . 47; 1 lipca 2008 r .,  SK 40/07, OTK-A 2008, nr 6, poz . 101; 12 stycznia 
2010 r ., SK 2/09, OTK-A 2010, nr 1, poz . 1 .
51 Por . np . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 20 listopada 2007 r ., 
SK 57/05, OTK-A 2007, nr 10, poz . 125; 26 lutego 2008 r ., SK 89/06, OTK-A 2008, 
nr 1, poz . 7; 12 stycznia 2010 r ., SK 2/09, OTK-A 2010, nr 1, poz . 1; 18 paździer-
nika 2011 r ., SK 39/09, OTK-A 2011, nr 8, poz . 84; 8 kwietnia 2014 r ., SK 22/11, 
OTK-A 2014, nr 4, poz . 37 .
52 Tak wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 15 kwietnia 2009 r ., 
SK 28/08, OTK-A 2009, nr 4, poz . 48; 12 stycznia 2010 r ., SK 2/09, OTK-A 2010, 
nr 1, poz . 1; 20 października 2010 r ., P 37/09, OTK-A 2010, nr 8, poz . 79 .
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twierdzeń o faktach i dowodów, wypowiadania się w zakresie podstaw 
prawnych, zapoznania się ze stanowiskiem strony przeciwnej czy usta-
leniami sądu (dokonanymi z urzędu lub na wniosek) oraz ustosunko-
wania się do nich . Przysługuje ono na każdym etapie postępowania 
sądowego . Prawo do wysłuchania wiąże się z jawnością wewnętrzną 
postępowania sądowego, czyli dla stron i innych uczestników tego 
postępowania, a także prawem do dowodu (możliwość zgłaszania 
wniosków dowodowych w celu ustalenia określonych okoliczności 
faktycznych i uczestniczenia w czynnościach dowodowych) .

Sposób realizacji prawa do informowania o motywach rozstrzy-
gnięcia sądowego, zwanego też prawem do uzasadnienia orzeczenia, 
uzależniony jest od przedmiotu orzeczenia, charakteru sprawy, 
kognicji sądu oraz zakresu i rodzaju obowiązków informacyjnych 
wykonywanych na wcześniejszych etapach postępowania . W ocenie 
Trybunału Konstytucyjnego uzasadnienie musi być weryfikowalne 
i rzetelne53 . Dopuszczalne jest pisemne i ustne uzasadnienie rozstrzy-
gnięcia, jak również jego sporządzenie z urzędu bądź na wniosek 
stron . Co istotne, prawo do uzasadnienia orzeczenia może podlegać 
ograniczeniu . Zakłada się bowiem, że obowiązek sporządzenia 
uzasadnienia (czy wygłoszenia zasadniczych powodów rozstrzy-
gnięcia lub ustnego uzasadnienia po jego ogłoszeniu) uzależniony 
jest od rodzaju orzeczenia (rozstrzygające sprawę co do istoty 
sprawy, kończące postępowanie w sprawie, wpadkowe itp .) oraz 
możliwości jego zaskarżenia (kontroli sądowej) . Co do zasady, orze-
czenia rozstrzygające sprawę co do istoty podlegają uzasadnieniu 
(choć dopuszczalne są wyjątki)54 . 

53 Zob . np . wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2007 r ., 
SK 68/06, OTK-A 2007, nr 6, poz . 53 .
54 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 16 stycznia 2006 r ., SK 30/05, OTK-A 2006, nr 1, 
poz . 2, w którym za niezgodny z art . 45 ust . 1 Konstytucji RP uznano 
brak obowiązku uzasadniania postanowienia Sądu Najwyższego, wyda-
nego na posiedzeniu niejawnym, oddalającego kasację w postępowaniu 
karnym jako oczywiście bezzasadną . Zob . też wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 22 lipca 2022 r ., SK 60/19, Legalis, uznający za zgodny ze 
wskazanym wzorcem kontroli konstytucyjnej przepis k .p .k . wyłączający 
obowiązek sporządzenia przez Sąd Najwyższy uzasadnienia postanowie-
nia o oddaleniu oczywiście bezzasadnej kasacji, wydanego na rozprawie, 
gdy strona nie jest pozbawiona wolności .
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Z kolei prawo do przewidywalności postępowania wiąże się 
z koniecznością zapewnienia odpowiedniej spójności i logiki 
mechanizmów rządzących tym postępowaniem, reguł, które stoso-
wane są wobec jego uczestników . Nie chodzi przy tym o możliwość 
przewidzenia rozstrzygnięcia sprawy55 .

Odnotowania wymaga fakt, że elementem odpowiedniego 
ukształtowania postępowania sądowego jest również wymóg 
jawnego rozpatrzenia sprawy, tj . zapewnienia jawności zewnętrznej 
(wobec osób trzecich, ogółu społeczeństwa, czyli każdej jednostki 
niebędącej określonym uczestnikiem postępowania) . Co do zasady 
posiedzenia sądowe powinny być jawne . Należy przy tym pamiętać, 
że zgodnie z art . 45 ust . 2 Konstytucji RP – 

wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na mo-
ralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze 
względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes 
prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oznacza rozpo-
znanie sprawy dostatecznie szybko i sprawnie, tak aby udzielana 
ochrona prawna była skuteczna (efektywna) . Rozpoznanie sprawy 
w rozsądnym terminie sprzyja budowaniu zaufania jednostek do 
państwa . Trybunał Konstytucyjny wskazuje na konieczność zapew-
nienia optimum pomiędzy sprawiedliwością oraz sprawnością 
postępowania56 . Przyjmuje się, że szybkość postępowania nie może 
oddziaływać negatywnie na gwarancje procesowe uczestników 
postępowania oraz naruszać zasady prawdy materialnej57 .

Prawo do rozstrzygnięcia jest konsekwencją zwrócenia się jednostki 
do sądu o rozpatrzenie jej sprawy . Stanowi wręcz zwieńczenie prawa 
do sądu . Rodzi to po stronie sądu obowiązek wydania orzeczenia 
w formie i w sposób określony w przepisach regulujących dany rodzaj 
postępowania . Zasygnalizować przy tym należy, że chodzi o ogłoszenie 
orzeczenia rozstrzygającego sprawę co do istoty . Ponadto trzeba 

55 Tak Trybunał Konstytucyjny np . w wyroku z dnia 17 października 2000 r ., 
SK 5/99, OTK 2000, nr 7, poz . 254 .
56 Szerzej na ten temat wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 
2002 r ., P 4/01, OTK-A 2002, nr 4, poz . 52 .
57 Np . wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dni: 18 lutego 2009 r ., KP 3/08, 
OTK-A 2009, nr 2, poz . 9; 7 grudnia 2010 r ., P 11/09, OTK-A 2010, nr 10, poz . 128 .
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wskazać, że prawo do sądu w rozumieniu art . 45 ust . 1 Konstytucji 
RP nie gwarantuje prawidłowej treści rozstrzygnięcia, a tylko rozpa-
trzenie sprawy w odpowiednio ukształtowanym postępowaniu58 .

wnioski

Reasumując dotychczasowe ustalenia, należy wskazać, że choć 
Konstytucja RP obowiązuje już przeszło 20 lat i w odniesieniu 
do jej art . 45 ust . 1, statuującego prawo do sądu, wykształciło się 
bogate i zróżnicowane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 
to nadal przepis ten wymaga ciągłej wykładni . Wynika to w szcze-
gólności z potrzeby dokonania konstytucyjnej oceny uchwalanych 
nowych rozwiązań prawnych, w szczególności z zakresu prawa 
materialnego i procesowego . 

Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego prowadzi też do 
wniosku, że nie można uznać, iż którekolwiek z elementów prawa do 
sądu w rozumieniu art . 45 ust . 1 Konstytucji RP zostały już definityw-
nie i jednoznacznie wyjaśnione . Zapadłe w ostatnich latach orzeczenia 
wskazują na to, że problematyka realizacji konstytucyjnego prawa do 
sądu pozostaje cały czas aktualna i napotyka nowe „wyzwania” . Wciąż 
istnieje szereg wątpliwości czy przeciwstawnych stanowisk, które 
wymagają odniesienia się do nich przez Trybunał Konstytucyjny . 
Regulowane są coraz to nowsze obszary życia codziennego, co wyzwala 
konieczność przyznawania praw i nakładania obowiązków, a także 
odpowiedniego ukształtowania postępowania sądowego w celu umoż-
liwienia ich prawidłowej realizacji – wprowadzane są bowiem nowe 
instytucje, mechanizmy procesowe czy w ogóle rodzaje (tryby) postę-
powań wymagające kontroli konstytucyjnej przez pryzmat standar-
dów zawartych w art . 45 ust . 1 Konstytucji RP . 

58 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2011 r ., I PK 7/11, 
LEX nr 1043976 .
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Gwarancje ochrony pracy 
w Konstytucji RP z 1997 r.

wprowadzenie 

Prawo pracy to gałąź prawa, która obecnie z uwagi na terminolo-
gię może być nazywana prawem zatrudnienia1, bowiem rozwija 
się dynamicznie, wraz z szybko następującymi zmianami stosun-
ków społecznych2 . Prawo pracy poszerza swój zakres podmiotowy 
i przedmiotowy, obejmując nowe sfery pracy, wraz ze zmienia-
jącymi się warunkami i oczekiwaniami społecznymi . Obraz ten 
współmiernie odpowiada zamysłowi ustrojodawcy, który określił 
w art . 24 Konstytucji RP, że praca znajduje się pod ochroną Rzeczy-
pospolitej Polskiej . Państwo sprawuje nadzór nad warunkami 
wykonywania pracy3 .

Dynamizm oraz nieustanny rozwój wpływają na pewną trudno-
ść w osadzeniu i regulowaniu prawa pracy w Konstytucji jako 
wartości, nad którą nadzór sprawuje państwo . Aby dokonać analizy 

1 Por . M . Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013 .
2 Ustawa z 26 czerwca 1974 r . Kodeks pracy (Dz . U . z 1998 r . Nr 21, poz . 94 ze 
zm .); Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r . (Dz . U . Nr 78, 
poz . 483 ze zm) .
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r . uchwa-
lona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r ., przyjęta przez 
Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r ., podpisana przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r . (Dz . U . 1997 
Nr 78, poz . 483) .
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i osadzenia konstytucyjnych gwarancji pracy, istotne jest zrozumie-
nie zjawiska, jakie czynniki decydują o zmianie prawa pracy, które 
nie może być pojmowane jedynie jako praca wykonywana w ramach 
umowy o pracę i jako taka zasługiwałaby na ochronę konstytucyjną . 
W ostatnich 30 latach polskie myślenie o wykonywaniu pracy 
ewoluowało od tradycyjnie rozumianej umowy o pracę, chronionej 
przede wszystkim przez Kodeks pracy z 1974 r . do dzisiejszej zmie-
rzającej (chyba) w kierunku pracy wykonywanej w ramach zatrud-
nienia w różnych formach prawnych4 . Temu myśleniu nieodłącznie 
towarzyszy debata o rynku pracy – jak powinien wyglądać i funk-
cjonować . Polski rynek pracy przeszedł również drogę znaczącej 
transformacji w kierunku uelastycznienia pracy5 . Barbara Godlew-
ska-Bujok wskazuje, że na transformację polskiego rynku pracy 
wypływ miały: zmiany podmiotów dialogu społecznego i zmniej-
szenie znaczenia związków zawodowych, sytuacja gospodarcza 
i związana z nią sytuacja na rynku pracy, procesy związane z globa-
lizacją, zmiana środków produkcji, technicyzacja i informatyzacja 
pracy, a wraz z nią – pojawiające się migracje oraz zmiany globalne 
dotyczące odchodzenia od tradycyjnie definiowanego stosunku 
pracy na rzecz pozapracowniczych form świadczenia pracy i indy-
widualizacji stosunku pracy6 . 

Z punktu widzenia niniejszej analizy kluczowe znaczenie ma 
wspomniane już odchodzenie od tradycyjnie pojmowanego 
stosunku pracy na rzecz pozapracowniczych form świadczenia 
pracy i indywidualizacji stosunku pracy . Raport Europejskiej 

4 Z . Salwa, Przemiany prawa pracy początku stulecia a jego funkcja ochronna, 
[w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tade-
usza Zielińskiego, red . M . Matey-Tyrowicz, L . Nawacki, B . Wagner, Warszawa 
2002, s . 298-300; a także M . Gersdorf, dz . cyt ., s . 15 i nast .
5 W . Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1976, s . 46; T . Zieliński, 
Prawo pracy. Zarys systemu, cz . I ogólna, Warszawa–Kraków 1986, s . 34; 
W . Sanetra, Prawo pracy, Białystok 1994, s . 100; Z . Salwa, Prawo pracy 
i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1999, s . 17; H . Szurgacz, Geneza 
i kierunki rozwoju prawa pracy, [w:] Prawo pracy. Zarys wykładu, red . 
Z . Kubot i in ., Warszawa 2005, s . 27 .
6 B . Godelewska-Bujok, O kształtowaniu, prawa pracy jego związkach 
z polityką społeczną, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 
2018, 25, nr 4, 366 .
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Konfederacji Związków Zawodowych (także jako: ETUC)7 
z 2019 r . bada szereg wymiarów regulacyjnych, normatywnych 
i pojęciowych odnoszących się do pracy wykonywanej na 
własny rachunek, ze szczególnym uwzględnieniem samozatrud-
nionych zależnych ekonomicznie . Drugi już raport jest odpowie-
dzią na pierwszy, zlecony przez Konfederację ETUC w 2017 r ., po 
apelu o ekspertyzę prawną na temat nowych strategii związków 
zawodowych dla nowych form zatrudnienia . Oba raporty wska-
zują potrzebę poszukiwania nowych prawnych ram pojęciowych 
dla analizy wyzwań normatywnych i regulacyjnych wynikają-
cych z rozprzestrzeniania się „nowych form zatrudnienia”, 
a w szczególności rozwoju form pracy, które ze względu na to, że 
zostały sklasyfikowane jako autonomiczne lub quasi-autono-
miczne, nie mieszczą się w zakresie ochronnym – typowym dla 
tradycyjnego rozumienia prawa pracy, tj . funkcji ochronnej 
prawa pracy8 . Koncepcja przyznania samozatrudnionym czy 
osobom wykonującym pracę w ramach umów cywilnoprawnych 
pewnego zakresu ochrony, jaka przysługuje pracownikom 
w rozumieniu tradycyjnego prawa pracy, oparta jest na idei 
„osobistej relacji w pracy”, koncepcji rozwiniętej przez Marka 
Freedlanda9 . Pojęcie osobistej relacji zakłada, że na nowocze-
snych rynkach zatrudnienia pracę można świadczyć na różne 
sposoby oraz za pośrednictwem szeregu warunków i wzorców . 
Mogą one obejmować zarówno klasyczne podporządkowane, 
dwustronne i ciągłe formy zatrudnienia, jak i bardziej zróżnico-
wane i złożone formy pracy, angażujące wiele stron i podmiotów 
gospodarczych, a ostatecznie rozwijające się w sferze autonomii 
pod względem ich charakterystyki prawnej oraz samodzielności 

7 New Trade Union Strategies for new forms of employment 2019,   
 

8 Zob . np . A . Sobczyk, Różnicowanie praw (ochrony) zatrudnionych – wybrane 
kryteria i ich ocena, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współcze-
sności, red . M . Bosak, Warszawa 2014, s . 1; T . Liszcz, Ogólna charakterystyka 
prawa pracy, [w:] Zarys prawa pracy, red . R . Borek-Buchajczuk, Lublin 2005, 
s . 22; T . Liszcz, Praca i kapitał w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia 
Iuridica Lublinensia” 2015, 22, s . 266 . 
9 Zob . więcej M . Freedland, The Personal Employment Contract, Oxford 
University Press 2010 . 
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w świadczeniu pracy . W związku z powyższymi wątpliwościami 
muszą pojawić się postulaty objęcia standardami ochronnymi 
wynikającymi z Konstytucji RP wszystkich pracujących, celem 
polepszenia sytuacji osób pracujących .

analiza

Deregulacja
Mając na uwadze przekształcenia społeczno-gospodarcze i tech-
nologiczne, a zwłaszcza to, że w czasach kryzysów ekonomicz-
nych pojawia się pytanie dotyczące roli, jaką wobec tych zjawisk 
powinno odgrywać prawo pracy10 . Wydaje się, że pytanie powinno 
brzmieć: jaką rolę wobec tych zjawisk powinno odgrywać prawo 
zatrudnienia chronione przez Konstytucję RP? Aby osiągnąć zamie-
rzony cel, tj . odpowiedź na ww . pytanie, uzasadniona w tym miej-
scu będzie konstatacja, że regulacje konstytucyjne chroniące „ludzi 
pracy” nie mogą przyczynić się do pogorszenia sytuacji zatrudnio-
nych, którzy nie są objęci ochroną wynikającą z Kodeksu pracy11 . 
Z drugiej strony konstytucyjna gwarancja ochrony pracy nie może 
spowodować skutków odwrotnych, tj . zaburzających równowagę 
w stosunkach pracy . Guy Davidov pyta zatem, kto jest pracowni-
kiem, i to pytanie jest zasadne w kontekście tytułu opracowania12 . 
Terminy takie, jak „pracownik”, „umowa o pracę” lub „stosunek 

10 Por . G . Davidov, Who is a Worker?, „Industrial Law Journal” 2005, 
Vol . 34, nr 1; A . C . L . Davies, EU Labour Law, Edward Elgar, 2012; L . Florek, 
Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990, J . Rifkin, Koniec 
pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław, 
2001, s . 168 i nast .; M . Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospo-
darce rynkowej, Kraków 2006 . 
11 G . Goździewicz, Szczególne właściwości norm prawa pracy, Toruń 1988, 
s . 136 i nast .; W . Szubert, Funkcje prawa pracy, PiP 1971, nr 3–4, s . 570; 
A . Sobczyk, Różnicowanie praw (ochrony) zatrudnionych – wybrane kryteria 
i ich ocena, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, 
red . M . Bosak, Warszawa 2014, s . 1 .
12 G . Davidov, dz . cyt ., s . 59 i nast .
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pracy” są rzeczywiście wymieniane w obu podstawowych i wtór-
nych instrumentach prawa UE, ale brakuje nadal jednej spójnej 
definicji pracownika . TSUE określił szereg kryteriów pozwalających 
na identyfikację umów o pracę lub stosunków podporządkowanych 
w przypadku zatrudnienia cywilnoprawnego . Do elementarnych 
cech stosunku pracy należą m .in . ryzyko ekonomiczne, czas pracy 
czy podporządkowanie, które są częścią wspólnego rdzenia kryte-
riów identyfikacji zatrudnienia podporządkowanego czy określa-
nego jako tradycyjne13 . Powyższe spowodowane jest wątpliwościami 
w zakresie pojawiających się w literaturze postulatów obniżenia 
standardów ochronnych, a nawet swoistej deregulacji, co miałoby 
prowadzić do pogorszenia sytuacji pracowników, ale jednocześnie 
miałoby służyć poprawie sytuacji na rynku pracy14 . Obserwujemy 
jednak w polskim prawie pracy radykalne wzmacnianie pozycji 
wszystkich „wykonujących pracę zarobkową” w procesie pracy, 
ograniczając tym samym prawo do swobodnego kształtowania praw 
i obowiązków stron stosunku zobowiązaniowego15 . Warto zazna-
czyć, że w Polsce od 1 stycznia 2017 r . obowiązuje ustawa o minimal-
nej stawce godzinowej dla zleceniobiorców oraz osób wykonujących 
usługi16, a na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerw- 
ca 2015 r . rozszerzono możliwość zrzeszania się w związkach zawo-
dowych m .in . na zleceniobiorców i samozatrudnionych17 . 

Wszystkie powyższe działania nie mogą być sprzeczne z konsty-
tucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej (art . 2 Konstytucji 
RP), społecznej gospodarki rynkowej (art . 20 Konstytucji RP) oraz 
ochrony pracy (art . 24 Konstytucji RP) . Bez względu na kierunek 
deregulacji nieunikniona jest potrzeba przebudowy istniejącego 

13 A . C . L . Davies, dz . cyt ., s . 174 . 
14 Ł . Pisarczyk, Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna, 
[w:] Proaktywna funkcja prawa pracy?, red . B . Wagner, E . Hofmańska, „Acta 
Academiae Modrevianae . Studia Prawnicze, Rozprawy i Materiały”, Kraków 
2010, s . 15 i nast .; Z . Hajn, Ochrona trwałości stosunku pracy a flexicurity, 
[w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, 
red . G . Goździewicz, Warszawa 2010, s . 92 i nast .
15 Ł . Pisarczyk, Przeobrażenia prawa…, s . 17 .
16 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r . o zmianie ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz . U . poz . 1265, z późn . zm .) . 
17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r ., 
sygn . akt K 1/13 .
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modelu ochrony zatrudnionych oferowana np . przez Kodeks pracy . 
Zaprezentowana koncepcja M . Freedlanda dostrzega nieuchronną 
deregulację ochrony ludzi pracy, a jednocześnie podkreśla przede 
wszystkim konieczność dostosowania istniejących rozwiązań do 
zmieniającej się rzeczywistości, w tym zwłaszcza warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej18 . Tendencja ta ma znaleźć swoje 
uzasadnienie w przepisach konstytucyjnych, które same w sobie nie 
stoją na przeszkodzie ograniczenia pewnych uprawnień lub ich 
zwiększenia, aby poprawić ogólną sytuację rynkową zatrudnio-
nych19 . Stanowi to fundamentalny kierunek zmiany prawa pracy 
w nowej sytuacji gospodarczej i społecznej . Należy jednak postawić 
pytanie, czy Konstytucja RP spełnia te oczekiwania rynku pracy, 
tj . czy Konstytucja RP wyznacza i definiuje funkcję ochronną prawa 
pracy rozumianą jako ochronną funkcję prawa zatrudnienia, wyra-
żającą zapewnienie wszystkim wykonującym pracę ochronę, ale 
przy pomocy innych niż dotychczas środków prawnych . 

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że konstytucyjna wolność podej-
mowania zatrudnienia w formach niepracowniczych20 oraz wolność 
prowadzenia działalności gospodarczej21 stanowią jeden z fundamen-
tów rynku pracy22 . Dlatego analiza dokonywana na takim poziomie 
musi odpowiadać na podstawowe pytania  – o konstytucyjne oraz 

18 M . Seweryński, Dylematy prawnej ochrony pracy, [w:] Z zagad-
nień prawa pracy i prawa socjalnego, Księga Jubileuszowa Profesora 
Herberta Szurgacza, red . Z . Kubot, T . Kuczyński, Warszawa 2011, s . 218; 
a także: W . Szubert, Ochrona pracy, Warszawa 1966, T . Zieliński, Nowy 
ład pracy – rzeczywistość i wizja przyszłości, [w:] Nowy ład pracy w Polsce 
i w Europie, red . M . Matey, Warszawa 1997 .
19 L . Garlicki, Komentarz do art. 24, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, t . 5, red . tenże, Warszawa 2007 . 
20 Art . 65 Konstytucji RP .
21 Zakres wolności gospodarczej został w niej wyrażony w art . 6 ust . 1, 
zgodnie z którym: „Podejmowanie, prowadzenie i zakończenie działalności 
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem 
warunków określonych przepisami prawa”; zob . P . Cegiełko, Prawa i wolności 
ekonomiczne i socjalne, [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, 
red . L . Koba, W . Wacławczyk, Warszawa 2009, s . 273 i nast .; A . Cieśliński, 
Natura wolności gospodarczej i jej geneza w systemie prawnym Unii Euro-
pejskiej, „Przegląd Prawa i Administracji C/2” 2015, nr 3661; K . Kruczalak, 
Wolność gospodarcza i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP, „Gdańskie 
Studia Prawnicze” 1998, t . 3 .
22 P . Cegiełko, dz . cyt ., s . 273 i nast .



449gwaRanCJE oChRony PRaCy w konSTyTUCJI RP z 1997 R.

aksjologiczne fundamenty gwarancji ochrony pracy . Podejście do 
ochrony ewoluuje nie tylko w sferze tradycyjnie rozumianego 
zatrudnienia . Konstytucyjna ochrona pracy musi wyrażać przede 
wszystkim nierównorzędną pozycję stron stosunku pracy, gwaran-
cje warunków zatrudnienia, które muszą być sprawiedliwe 
i godziwe23 . Osiągnięcie tego celu będzie możliwe, jeśli ustawodawca 
zaakceptuje fakt, iż na rynku pracy możliwe jest świadczenie pracy 
z odwłołaniem się do różnych wzorców pracy24, które muszą znajdo-
wać się w zakresie ochrony konstytucyjnej . Ochrona ta to przede 
wszystkim system rozwiązań prawnych, odnoszących się do róż-
nych aspektów niwelacji nierównorzędnej pozycji stron między 
pracownikiem (zatrudnionym) a pracodawcą . Nie należy jednakże 
zapominać o tym, że konstytucyjne normy ochrony pracy zaliczane 
do sfery prawa pracy muszą oddziaływać na różne wzorce świadcze-
nia pracy . Jednak to właśnie konstytucyjna ochrona pracy będzie 
uzasadniać ochronę zatrudnionych nie tylko w sferze prawa pracy 
jako odrębnej dziedziny praw .

Wolność pracy
Wolność pracy została wyrażona jako swoboda generalna, również 
w odniesieniu do innych rodzajów zatrudnienia, i została unormo-
wana w art . 65 Konstytucji RP . Stanowi on, że każdemu zapewnia się 
wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, 
a wyjątki określa ustawa25 . Polskie prawo posługuje się naprzemiennie 

23 Zob . A . Krzywoń, Prawa pracownicze, [w:] Prawa człowieka, W . Brzozow-
ski, A . Krzywoń, M . Wiącek, Warszawa 2019, s . 305 i nast . Zob . na ten temat 
m .in . L . Wiśniewski, Konstytucyjna ochrona pracy, [w:] Prawo w XXI wieku. 
Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk, red . W . Czapliński, Warszawa 2006, s . 1032 i nast .; T . Liszcz, Aksjolo-
giczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki, Lublin 2018 .
24 Zob . więcej A . Chobot, Nowe formy zatrudnienia  – kierunki rozwoju 
i nowelizacji, Warszawa 1997; L . Florek, Prawne ramy elastycznych form 
zatrudnienia, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność 
firm, red . L . Machol-Zajda, Warszawa 2001; I . Boruta, W sprawie przyszłości 
prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 4; J . Wratny, Prze-
miany stosunków pracy w III RP, [w:] Współczesne problemy prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych, red . L . Florek, L . Pisarczyk, Warszawa 2011 .
25 A . Musiała, Komentarz do art. 10, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, 
t . I, art . 1–113, red . K . W . Baran, wyd . V, Warszawa 2020 .
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sformułowaniami „prawo do pracy” i „wolność pracy” . Jak wskazuje 
art . 10 Kodeksu pracy  – każdemu przysługuje prawo do dowolnie 
wybranej pracy26 . Prawo do pracy jest jedną z podstawowych zasad 
prawa pracy, jaką zawiera Kodeks pracy . Przepis ten wyraża swobodę 
decydowania o wyborze rodzaju pracy, a nawet rezygnacji z podejmo-
wania aktywności ekonomicznej . Zgodnie z art . 10 ust . 1 k .p . każdy 
ma prawo do swobodnie wybranej pracy . Nikomu, z wyjątkiem przy-
padków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania 
zawodu . Zatem w tej formule: każdy ma prawo do pracy, wyboru 
pracy oraz zawodu . Powyższe w pełni odzwierciedla regulację konsty-
tucyjną zawartą w art . 65 ust . 1, która stanowi, że każdemu zapewnia 
się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca 
pracy, chyba że ustawa wprowadza w tym zakresie wyjątki27 . Wyjątki 
mogą określać jedynie akty prawne rangi ustawowej . Ustrojodawca 
w przepisie wylicza elementy składowe tego obowiązku, tj . obowią-
zek pracy (art . 65 ust . 2), zakaz zatrudniania dzieci poniżej 16 roku 
życia (art . 65 ust . 3), wynagradzania pracowników (art . 65 ust . 4) 
oraz zadań państwa w postaci podejmowania działań ukierunkowa-
nych na zapewnienie pełnego, produktywnego zatrudnienia (art . 65 
ust . 5)28 . W literaturze wskazuje się, że art . 65 Konstytucji RP okre-
ślający wolność pracy nie wymienia innych elementów składowych 
tej wolności, które pozostają w immanentnym związku z prawem do 
strajku, wolnością zrzeszania się w związkach zawodowych (art . 59), 
zapewnieniem właściwych warunków pracy (art . 66) i ochroną bezro-
botnych (art . 67), sprawiedliwości społecznej (art . 2), współpracy part-
nerów społecznych (art . 20), ochrony pracy (art . 24), równości wobec 
prawa (art . 32) oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn (art . 33)29 .

26 M . Augustyniak, Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, 
[w:] M . Chmaj, Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 2008, s . 26; L . Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys 
wykładu, Warszawa 2004, s . 80 i nast .
27 A . Dral, B . Bury, Zasada ochrony pracy w świetle Konstytucji RP, „Prze-
gląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3, s . 240 i nast .; L . Garlicki, Artykuł 
65, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red . tenże, t . III, 
Warszawa 2003, s . 1 .
28 M . Florczak-Wątor, Komentarz do art. 65, [w:] Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz, red . P . Tuleja, wyd . II, LEX/el . 2021 .
29 P . Kuczma, Konstytucyjna wolność pracy, „Przegląd Prawa i Administra-
cji”, CVII, Wrocław 2016, s . 315 .
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Obie normy zarówno rangi ustawowej, jak i konstytucyjnej 
zmuszają nas do konstatacji, że są one niemal identyczne, a regulacja 
kodeksowa jest w zasadzie niepotrzebna, bowiem wyraża co prawda 
zasadę prawa pracy, ale w takim samym zakresie jak art . 65 Konsty-
tucji . Wątpliwości jednakże pojawiają się w momencie, kiedy przed-
miotem rozważań staje się warstwa przedmiotowa ochrony wolności 
pracy . Powyższy przepis Konstytucji nie kreuje jedynie podstawy 
prawnej umowy o pracę w tradycyjnym rozumieniu art . 2 Kodeksu 
pracy30 . Wolności pracy w Konstytucji nie należy zatem utożsamiać 
tylko z tradycyjnie pojmowanym stosunkiem pracy i jego ochroną, 
ale traktować też jako deklarację ogólną, jako obowiązkek państwa 
w zakresie ochrony zatrudnienia31 . W przepisie tym można dopa-
trzeć się także ogólnej dyspozycji objęcia ochroną konstytucyjną 
godziwego wynagrodzenia w stosunku do wszystkich, którzy wyko-
nują pracę zarobkową . Obowiązek określenia wynagrodzenia mini-
malnego ustala ust . 432 . Konstytucja nie ogranicza się do gwarancji 
prawa do podjęcia pracy zarobkowej jako takiej, ale do pracy 
gwarantującej minimalne (godziwe?) wynagrodzenie wszystkim 
podejmującym pracę zarobkową . W tym zakresie ochrona konsty-
tucyjna jest maksymalna . W literaturze wskazuje się, że pojęcie 
minimalnego wynagrodzenia jest sprzeczne z pojęciem godziwego 
wynagrodzenia, bowiem nie ma ono waloru prawa podmiotowego . 
Możliwe jest skonstruowanie na podstawie przepisów Konstytucji 
RP (oraz przy współstosowaniu odpowiednich przepisów Kodeksu 
pracy) prawa do godziwego wynagrodzenia, któremu można przy-
pisać walor prawa podmiotowego, co wiąże się z możliwością poszu-
kiwania jego ochrony – przede wszystkim w formie roszczenia 
sądowego . W ramach prezentowanego stanowiska przyjmuje się, że 

30 Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę .
31 Por . A . Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t . II, Wybrane 
problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, 
Warszawa 2013, s . 3 .
32 Zob . więcej M . Zajchowska, Godziwość wynagrodzenia za pracę 
w kontekście świadczeń z ubezpieczenia społecznego, [w:] Różnorodność 
w jedności: studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki 
społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszal-
skiemu, red . B . Godlewska-Bujok, K . Walczak, Warszawa 2019, s . 353 i nast . 
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wysokość wynagrodzenia w ramach stosunku pracy nie pozostaje 
w pełni domeną wolności umów, wiążącą się z konstytucyjnie 
gwarantowaną wolnością wyboru i wykonywania zawodu33 . 

Równie wysoce kontrowersyjna, a często pomijana, jest treść 
art . 65 Konstytucji zabraniającego dzieciom pracy . Zakaz, o którym 
mowa w art . 65 ust . 2, wpisuje się w spoczywający na władzach 
publicznych z mocy art . 72 obowiązek ochrony praw dziecka . Dziecko 
do 18 roku życia jest objęte obowiązkiem szkolnym, którego realizacja 
uniemożliwia mu równoczesne pozostawanie w stałym zatrudnie-
niu34 . Dopuszcza się wykonywanie przez dzieci pracy sezonowej np . 
w okresie wakacyjnym, przy czym z uwagi na swoją ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych dzieci powinny uzyskać zgodę rodzi-
ców na podjęcie pracy . Zakaz stałego zatrudnienia dzieci do lat 16 
dotyczy nie tylko zatrudnienia w ramach stosunku pracy, ale również 
w ramach umów cywilnoprawnych, a nawet wolontariatu . Nie jest 
jasne, czy zawarte w art . 65 ust . 3 odesłanie do ustawy dotyczy form 
i charakteru dopuszczalnego zatrudnienia niestałego dzieci do lat 16, 
czy zatrudnienia stałego dzieci powyżej lat 1635 . Wydaje się, że prawi-
dłowe jest przyjęcie zakazu jakiejkolwiek pracy dzieci do lat 16 . 
Doktryna prawa pracy wskazuje, że na podstawie art . 304(5) k .p . nie 
można nawiązywać z dzieckiem stosunku pracy czy stosunku cywil-
noprawnego36 . W doktrynie reprezentowane jest także stanowisko37, 
że podstawę prawną zatrudnienia dziecka może stanowić terminowa 
umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, a brak ograniczeń praw-
nych w wyborze podstaw zatrudnienia sprawia, iż wyjątek od zakazu 
zatrudniania dzieci stwarza podstawę do uznania art . 304(5) § 1 k .p .38 

33 K . Prokop, Konstytucyjne prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, 
„Bialystok Legal Studies“ (Białostockie Studia Prawnicze) 2021, vol . 26, nr 2, s . 121 .
34 A . Sobczyk, Prawo pracy…, s . 3 i nast .
35 M . Florczak-Wątor, Komentarz do art. 65, [w:] Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz, wyd . II, red . P . Tuleja, LEX/el . 2021 .
36 J . Stelina, Komentarz do art. 304(5), [w:] Kodeks pracy. Komentarz, 
red . A . Sobczyk, Warszawa 2020, Legalis [dostęp: 13 .09 .2022] . 
37 A . M . Świątkowski, Konstytucyjne paradygmaty prawa pracy, „Państwo 
i Prawo” 2014, nr 10, LEX [dostęp: 13 .09 .2022] .
38 §  1 .Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko 
do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz 
podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową 
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za normę prawną niezgodną z Konstytucją RP oraz sprzeczną 
z art . 190 § 1 k .p39 .

Na koniec uwag dotyczących szeroko pojętej ochrony wolności 
pracy należy podkreślić, że jej normatywne uzasadnienie potwier-
dza Kodeks pracy wobec pracowników pozostających w tradycyj-
nym stosunku pracy . Warto jednak zaznaczyć: zakres podmiotowy 
art . 65 Konstytucji trzeba odczytywać szeroko40 . Trybunał Konsty-
tucyjny wskazuje, że koncepcja istoty praw i wolności opiera się na 
założeniu, że w ramach poszczególnych praw i wolności konstytu-
cyjnych można wyodrębnić pewne elementy podstawowe (rdzeń, 
jądro), bez których takie prawo czy wolność w ogóle nie mogą 
istnieć, oraz pewne elementy dodatkowe, które mogą być przez 
ustawodawcę zwykłego ujmowane i modyfikowane w różny sposób 
bez zniszczenia tożsamości danego prawa czy wolności41 . Każda 
praca zarówno ta w rozumieniu prawa pracy, jak i każda inna znaj-
duje się pod ochroną państwa . Adresatem normy jest każdy, nie 
tylko obywatel . Powyższe rozumowanie uzasadnia dalsze rozważa-
nia, w szczególności w kontekście nowych regulacji ustawowych, 
mających na celu objęcie ochroną każdej pracy i sytuacji, w której 
znajduje się pracownik czy zatrudniony . 

Przypomnę także na koniec tych rozważań, że warto odnieść się 
do jeszcze jednego aspektu wolności wyboru w kontekście art . 22 k .p .42 
Arkadiusz Sobczyk postawił słuszne pytanie o to, czy w kontekście 

lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy . 
39 § 1 .  Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 
15 lat, a nie przekroczyła 18 lat, § 2 . Zabronione jest zatrudnianie osoby, która 
nie ukończyła 15 lat, z zastrzeżeniem art . 191 § 2(1)–2(3) .
40 Por . B . Banaszak, dz . cyt ., Warszawa 2009, s . 336 i nast; Z . Krupa, Zasada 
wolności pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Acta Universitatis 
Wroclaviensis . Przegląd Prawa i Administracji” 2003, nr 53, s . 101 i nast .; 
H . Szewczyk, Zakres pojęcia „wolność” w indywidual- nym i zbiorowym prawie 
pracy, „Studia Prawnicze” 2002, nr 1 (151), s . 145 i nast . 
41 J . Smarż, Ograniczenia prawa wykonywania zawodu inżyniera budow-
nictwa. Glosa do wyroku TK z dnia 7 lutego 2018 r., K 39/15, PS 2019, 
nr 6, s . 131–138 .
42 § 1 .  Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
a pracodawca  – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem .
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wolności wyboru wolności konstytucyjnej nie ogranicza art . 22 k .p ., 
przesądzając, że praca świadczona w warunkach podporządkowania 
musi być świadczona – poza nielicznymi, ale wymienionymi enume-
ratywnie wyjątkami – w ramach stosunku pracy . Jego zdaniem 
art . 22 k .p . wymusza niejako formę zatrudnienia pracowniczego, 
jednocześnie faworyzując43 umowę o pracę . Czy zatem wolność 
wyboru formy zatrudnienia nie jest pełna? Zdaniem autora powyż- 
szej tezy – nie . W tym zakresie należy przyjąć odmienną tezę prezen-
towaną w tym opracowaniu, że forma zatrudnienia pracowniczego 
jest jedynie jednym ze wzorców świadczenia pracy zarobkowej . Owa 
konstatacja ma dość istotne skutki dla wolności pracy, bowiem wybór 
wzorca umownego, czy to pracowniczego na podstawie Kodeksu 
pracy, czy na podstawie Kodeksu cywilnego44, nie narusza zasady 
wolności umów i doznaje wzmocnienia z perspektywy swobody 
konstytucyjnej, jaką jest wolność pracy . 

Za szerokim rozumieniem zakresu podmiotowego przemawia 
inicjatywa szeregu działań państwa w zakresie wzmacniania pozy-
cji zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego45 czy 
próba wskazania modelu samozatrudnionych półzależnych46 . 
Zauważalna inkluzja funkcji ochronnej prawa pracy47 w niepra-
cownicze zatrudnienie powoduje wyrównanie przepaści pomię-
dzy sytuacją pracowników oraz innych osób wykonujących pracę 
zarobkową . W kontekście prawa pracy art . 65 Konstytucji stanowi 
podstawę dla dowolnego kształtowania relacji zatrudnienia 
zarówno pracowniczego, jak i niepracowniczego . Podsumowując, 
zatrudnienie nie musi mieć charakteru prawnopracowniczego . 
Tym samym konstytucyjna wolność pracy jest wolnością 

43 A . Sobczyk, Prawo pracy…, s . 3 i nast .
44 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r . Kodeks cywilny (Dz . U . 1964 Nr 16 
poz . 93) .
45 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r . o zmianie ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz . U . poz . 1265, z późn . zm .) . 
46 Zob . na temat toczącej sie dyskusji Ł . Kobroń-Gąsiorowska, Kryteria 
kwalifikujące samozatrudnionego jako pracownika półzależnego, cz . 1, „Rocz-
niki Administracji i Prawa” („Annuals of The Administration and Law”) 
2021, XXI, z . 3, s . 157 i nast .
47 Ł . Kobroń-Gąsiorowska, Inclusion of the protective function into non-em-
ployee relationship, „Studia Iuridica Lublinesia”, Lublin 2022 (artykuł przyjęty 
do publikacji) .
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zatrudnienia, a ta – podstawą swobody umów, w tym przypadku 
swobody wyboru wzorca wykonywania pracy .

Ochrona zatrudnienia
Artykuł 24 Konstytucji RP wyraża ustrojową zasadę ochrony pracy, 
która jest gwarancją zgodnego z prawem świadczenia pracy na 
każdym jej etapie48 . Nie jest jednak wskazane w przepisie konstytu-
cyjnym, jaki wzorzec pracy podlega ochronie . Ochrona pracy często 
jest utożsamiana z pojęciem powszechnej trwałości stosunku pracy49 . 
Praca, o której mowa w art . 24, to każda praca – niezależnie od wzorca 
(umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, prowadzenie działalności 
gospodarczej, wolontariat), rodzaju pracy (w tym praca w gospodar-
stwie rolnym czy praca zdalna) bądź podmiotów ją wykonujących 
(chodzi przede wszystkim o pracowników świadczących pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych, ale również o osoby samozatrud-
nione)50 . Zatem pojęcie pracy użyte w Konstytucji nie ogranicza się 
do pojęcia pracy w rozumieniu Kodeksu pracy . Konstytucja nie defi-
niuje procesu wykonywania pracy . Praca jest rozumiana jako zespół 
czynności i wysiłku w ramach określonego zadania lub zadań . Brak 
podziału na zatrudnienie pracownicze lub niepracownicze dokonane 
zostało przez Andrzeja Świątkowskiego, który podkreśla, że „praca 
ludzka jest towarem […] . Prawo pracy zajmuje się pracą jako towarem, 
tak samo jak prawo cywilne zajmuje się stosunkami osobowymi lub 
majątkowymi”51 . Powszechnie przyjmuje się, iż państwo obejmuje 
ochroną pracę zarobkową52 . Wzorzec pracy, jak zaznaczono wyżej, nie 
ma przy tym znaczenia  .

48 A . Rycak, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 
2013, s . 273 .
49 Zob . M . Gersdorf, K . Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach 
i odpowiedziach, Warszawa 2006, s . 188; L . Florek, T . Zieliński, Prawo pracy, 
wyd . 6, s . 99 i nast .
50 P . Tuleja, Komentarz do art. 24, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, red . P . Czarny i in ., wyd . II, LEX/el . 2021 .
51 A . Świątkowski, Praca towarem?, „Polityka Społeczna” 1992, nr 4 .
52 Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie ma zastosowania do 
świadczeń wolontariuszy regulowanych Ustawą z 24 kwietnia 2003 r . o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jedn . Dz . U . 2017 r ., 
poz . 573 . Wolontariat nie jest uważany przez ustawodawcę za pracę . Jest 
definiowany jako „wykonywanie świadczeń na podstawie porozumienia 
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Konstytucyjne podstawy powszechnej ochrony zatrudnienia 
wynikają z regulacji ogólnych, tj . zasad ustrojowych dotyczących 
pracy i gospodarki . Ochrona zatrudnienia wywodzona jest więc z art . 
2453, art . 254 oraz art . 20 Konstytucji, tj . zasady społecznej gospo-
darki rynkowej, bowiem wyznacza zasadę wolności gospodarczej55 . 
Konstytucja nie posługuje się pojęciem zatrudnienienia, ale pracy, co 
jednak jest bez znaczenia, gdyż brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla 
innej wykładni art . 24 Konstytucji RP . Uzasadnienie takiego stanowi-
ska znajdujemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego . W orzeczeniu 
z 20 czerwca 2018 r . wskazano, że Konstytucja RP w art . 24 stanowi, 
iż praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej i państwo 
sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy . Przepis ten 
zawiera zapewnienie państwa, że obejmuje swoją ochroną warunki, 
zakres i treść świadczenia oraz przyjmowania pracy w ramach 
zarówno stosunku pracy, jak i świadczenia pracy, które odbywa się 
w obrębie stosunków cywilnoprawnych czy samozatrudnienia56 . Nie 
może także umknąć naszej uwadze fakt, że w ramach ochrony zatrud-
nienia pracowniczego i niepracowniczego można wyróżnić także 
stabilność zatrudnienia urzędniczego57 . Owa stabilność ma dwa 
wymiary . Po pierwsze, oznacza minimalne standardy ochrony pracy, 
po drugie – rozciągnięcie ochrony przed nieuzasadnionym zwolnie-
niem na wszystkich pracowników, także tych, którzy pozostają 
w atypowych stosunkach pracy, i stanowi wyraz uznania prawa do 
takiej ochrony za prawo podstawowe58 . Ochrona stabilności 

z korzystającym” . W kwestiach nieunormowanych wymienioną wyżej 
ustawą status wolontariusza reguluje Kodeks cywilny . 
53 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej . Państwo spra-
wuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy .
54 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urze-
czywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej .
55 P . Tuleja, Komentarz do art. 20, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej...
56 Wyrok SN z 20 czerwca 2018 r ., I PK 48/17, LEX nr 2508183 oraz wyrok 
SN z 13 kwietnia 2000 r ., I PKN 594/99, OSNP 2001, nr 21, poz . 637 .
57 Zob . więcej A . Dubowik, Zatrudnienie na stanowiskach urzędni-
czych – aktualne problemy. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecz-
nej 2016, s . 351 i nast . 
58 Zob . więcej T . Święcicki, Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie 
międzynarodowej, „Roczniki Administracji i Prawa” 2019, nr XIX(2), 
s . 253 i nast .
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zatrudnienia w aspekcie ochrony pracowniczej w rozumieniu 
Kodeksu pracy to wyeliminowanie dowolnej decyzji pracodawcy 
o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokre-
ślony59 i jako takie wywodzone jest z art . 65 ust . 1 Konstytucji . Taka – 
ale ograniczona – zasada dotyczy wszystkich umów terminowych 
wymienionych w Kodeksie pracy, tj . umowy o pracę na czas okre-
ślony oraz próbny . Mając powyższe na uwadze, ochrona pracy, tj . jej 
stabilności, jest naruszona wobec umów terminowych w Kodeksie 
pracy, ponieważ brakuje jakichkolwiek ograniczeń w wypowiedzeniu 
umowy o pracę na czas określony lub próbny, podobnych do wypo-
wiedzenia umowy na czas nieokreślony . W tym zakresie wskazuje się 
na pewną sprzeczność oraz niekonstytucyjność tych regulacji z art . 24 
Konstytucji RP60 . 

Wolność pracy nie oznacza pełnej stabilizacji pracy i w Konstytu-
cji nie przewiduje tego także prawo do pracy . Stwarza ono przestrzeń 
do zliberalizowania lub zaostrzenia niektórych obecnie obowiązują-
cych rozwiązań . Konstytucja przyjmuje model istnienia prawa pracy  
w stosunku do pracowników oraz możliwość stworzenia przestrzeni 
ochrony wobec pozostałej kategorii zatrudnionych61 . W tym zakre-
sie widzimy pewną sprzeczność, bowiem sama podstawa konstytu-
cyjna dla ochrony ogólnej „ludzi pracy” znajduje się w przepisach 
stanowiących zarazem podstawy ustrojowe, jednakże szczególna 
ochrona szczególna ochrona wywodzona jest z przepisów usta-
wowych i tu dostrzegamy dysproporcję . Np . wolność zrzeszania 
się osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych czy samozatrudnionych wywodzona np . dla pracowników 

59 Art . 30 k .p .
60 K . Rączka, Elastyczny czas pracy a bezpieczeństwo socjalne pracowników, 
[w:] red . A . M . Świątkowski, Ochrona praw człowieka w świetle przepisów 
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red . A . M . Świątkowski, Warszawa 
2009, s . 166; A . Patulski, Nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia – konse-
kwencje, korzyści, dylematy, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki 
społecznej, red . A . Świątkowski, Kraków 2007, s . 208; J . Wratny, Problem 
ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, „Praca i Zabez-
pieczenie Społeczne” 2007, nr 7 . 
61 Art . 30 § 4, W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowie-
dzenie lub rozwiązanie umowy .
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w rozumieniu Kodeksu pracy z art . 59 Konstytucji została tym 
pierwszym „potwierdzona” dopiero w 2015 r . przez Trybunał 
Konstytucyjny62 . 

A . Świątkowski wskazuje, że prawo pracy jest gałęzią regulu-
jącą stosunki społeczne, w jakich pozostają pracownicy z praco-
dawcami w sytuacji nawiązania stosunków prawnych, w ramach 
których dobrowolnie świadczona jest praca przez pracowników, za 
wynagrodzeniem wypłacanym przez pracodawcę63 . Definicja 
ta wpisuje się w ogólne zasady równorzędności stosunków zobo-
wiązaniowych w prawie cywilnym64, choć z perspektywy równo-
ści formalnej w kontekście stosunku zatrudnienia nie jest 
przydatna . Zarówno prawo pracy, jak i prawo cywilne nie niwelują 
nierówności ekonomicznej . W obu przypadkach chronią stronę 
ekonomicznie słabszą przed stroną silniejszą na podstawie warto-
ści konstytucyjnej, jaką jest deklaracja państwa ochrony pracy . 
W prawie cywilnym równorzędność formalna nie prowadzi 
do równości faktycznej . W praktyce zatem jedna ze stron stosunku 
prawnego może narzucić drugiej warunki umowy, które druga – 
z różnych pozaprawnych względów – zmuszona jest przyjąć65 . 
W prawie pracy strony stosunku zobowiązaniowego, zawierając 
umowę o pracę, muszą kierować się wzorcem wskazanym przez 
Kodeks pracy, który ma chronić słabszą ekonomicznie stronę, 
czyli pracownika . W praktyce pracodawca również może narzucić 
warunki umowy drugiej stronie, choć z ograniczeniami wynikają-
cymi z Kodeksu pracy66 lub może nawet narzucić zawarcie umowy 
cywilnoprawnej celem obejścia przepisów Kodeksu pracy .

Konsekwentnie Konstytucja nakłada na państwo obowiązek 
podejmowania działań, których celem jest zapewnienie ochrony 
osobom pracującym, poprzez nałożenie na pracodawców obowiąz-
ków zarówno w sferze Kodeksu pracy, jak i sferze prawa cywil-
nego . To wyraz ochrony godności osób słabszych w art . 30 

62 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r ., sygn . akt K 1/13 .
63 A . Świątkowski, Wzorce pracy w prawie, Kraków 2018, s . 139 .
64 Zob . więcej: E . Łętowska, [w:] System Prawa Prywatnego, t . 5, s . 73 .
65 Zob . więcej A . Kawałko, H . Witczak, Prawo cywilne   – część ogólna, 
Warszawa 2021 .
66 Art . 29 k .p .
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Konstytucji: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 
stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela . Jest ona 
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 
władz publicznych” .

Podsumowanie

Przedstawiona analiza doprowadziła do następujących konkluzji:
Prawo zatrudnienia to zbiór norm prawa prywatnego, a przed-

miotem prawa pracy jest więc cywilny stosunek zobowiązaniowy, 
dlatego zasadne jest posługiwanie się pojęciem prawa zatrudnienia . 

Pojęcie praca zostało użyte w Konstytucji w różnych kontek-
stach, a przez to reprezentuje różne wzorce świadczenia pracy . 
Wzorce pracy wyznaczone są w pierwszej kolejności przez art . 24 
Konstytucji, zgodnie z którym praca znajduje się pod ochroną 
Rzeczypospolitej Polskiej, a państwo sprawuje nadzór nad warun-
kami wykonywania pracy . Dzięki temu, że treść przepisu ma szeroki 
zakres, każda praca, nie tylko wykonywana przez pracownika 
w rozumieniu Kodeksu pracy, znajduje się pod ochroną państwa .

Powyższa analiza prowadzi do kolejnych wniosków w zakresie 
zasady wolności pracy określonej w art . 65 Konstytucji RP . 
Po pierwsze, pozycja osoby wykonującej pracę podporządkowaną 
nie może uzasadniać istnienia konkretnych przepisów ochron-
nych tylko w stosunku do osób wykonujących pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy . Po drugie, zasada wolności pracy 
stanowi wzorzec konstytucyjny do przyznania równorzędnego 
poziomu ochrony wykonującym pracę . W tym znaczeniu ochrona 
pracy wyznacza treść zasady społecznej gospodarki rynkowej, 
w której każdy wykonujący pracę zarobkową jest jej uczestni-
kiem równorzędnym . Realizacja tych celów jest możliwa przez 
zapewnienie wolności i ochrony godności ludzi pracy, a także 
zdefiniowanie ram ochronnych tego zatrudnienia .





Recenzowana monografia to zbiór autorskich esejów, które mają różną tema-
tykę, stopień szczegółowości i sposób ujęcia tematu. Wspólnym mianowni-
kiem jest to, że wszystkie opracowania poruszają zagadnienia nawiązujące 
do stosowania Konstytucji RP. Wielu Autorom udało się ująć kontekst 25 lat 
obowiązywania tego aktu, innym zabrać głos w dyskusji na temat relacji mię-
dzy rozwiązaniami konstytucyjnymi a innymi rozwiązaniami prawnymi, co też 
nawiązuje do 25-lecia Konstytucji RP. Poszczególne rozdziały mają różny cha-
rakter, w tym przeglądowy, porządkujący, teoretycznoprawny, prawny z ele-
mentami historycznymi, z elementami komparatystycznymi, politologiczny 
itp. Większość Autorów oparła swoje wywody na metodzie dogmatycznej, 
a niektórzy wspierali się także innymi metodami. Wszyscy Autorzy zastosowali 
właściwe do zakładanych założeń badawczych metody.

Należy pozytywnie ocenić podjęcie tematyki 25 lat stosowania Konstytucji 
RP. Autorzy zaproponowanej monografii nie roszczą sobie prawa do porusze-
nia wszystkich istotnych zagadnień, w tym zagadnień popularnych. Ich głos w 
dyskusji wskazuje na pewne konkretne obszary i zagadnienia, które są war-
te dostrzeżenia i dalszych analiz. Poruszana w monografii problematyka jest 
ważna, aktualna i ma znaczenie w dyskursie naukowym.

Aleksandra Syryt

Recenzowana książka w sposób systemowy ukazała zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem we współczesnych i niedawno minionych realiach spo-
łecznych, politycznych i gospodarczych Konstytucji RP z 1997 r. W naturalny 
sposób wpisuje się ona w nurt analiz pojawiających się z okazji 25-lecia jej 
obowiązywania, jednak zapewne z powodu wyjątkowego doboru Autorów 
niejednokrotnie prezentuje szczególnie wartościowe spostrzeżenia i wska-
zuje trendy rozwojowe, skutkujące cennymi wnioskami de lege ferenda. Bez 
wątpienia książka może być cennym punktem odniesienia dla teoretyków 
i praktyków szeroko rozumianego prawa konstytucyjnego, w tym: prawni-
ków, politologów, polityków, dziennikarzy i studentów. Monografia prezen-
tuje właściwą (niejednokrotnie znacznie ponadprzeciętną, bardzo wysoką) 
wartość naukową.

Konrad Walczuk
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