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Zamiast wstępu

Oddajemy do państwa rąk monografię, która dla pracowników Kate-
dry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Łódzkiego ma szczególne znaczenie. Decyzja o jej powstaniu podyk-
towana została kilkoma względami, nie tylko o charakterze naukowym. 
Jednym z czynników, który był impulsem do podjęcia inicjatywy, był 
upływ czasu. Mianowicie, w bieżącym roku Pan Profesor Michał Doma-
gała postanowił zakończyć pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i odejść na wyczekiwaną 
już emeryturę. Podjęliśmy w związku z tym decyzję o napisaniu przez 
pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego monografii, którą dedy-
kujemy Panu Profesorowi. Niniejsza publikacja jest wyrazem naszej przy-
jaźni i szacunku dla Niego. Chcemy w ten sposób podziękować Panu Pro-
fesorowi, który całe życie związany był z naszą Katedrą, za pracę, trud 
i życzliwość. 

Pan Profesor urodził się 29 września 1949 r. Studia prawnicze na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył 
w 1971 r. i w tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asysten-
ta w Katedrze Prawa Państwowego tegoż wydziału. 3 czerwca 1977 r. 
nadany mu został stopień doktora nauk prawnych na podstawie roz-
prawy pt. Kontrola zgodności ustaw z konstytucją w europejskich państwach 
socjalistycznych. Promotorem dysertacji był nasz Mistrz – prof. Tadeusz 
Szymczak. 1 stycznia 1992 r. Profesor M. Domagała otrzymał stopień 
doktora habilitowanego nauk prawnych. 

Od 1992 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajne-
go w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ. W 1993 r. objął funkcję 
kierownika Katedry, którą z przerwą pełnił do 2002 r. Następnie został 
kierownikiem Zakładu Nauki o Państwie.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.01

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.01


8

Aldona Domańska, Krzysztof Skotnicki

Jego zainteresowania badawcze od początku oscylowały wokół 
dwóch nurtów. Pierwszy to kontrola konstytucyjności prawa, czego wy-
razem, poza rozprawą doktorską, były inne publikacje poświęcone tej te-
matyce. Drugi dotyczył zasady federalizmu. Wynikiem badań nad tym 
elementem prawa konstytucyjnego była m.in. monografia Jego autorstwa 
pt. Pozycja konstytucyjno-prawna kraju w systemie federalnym RFN na przykła-
dzie Hesji czy artykuł pt. Powstanie krajów niemieckich w zachodnich strefach 
okupacyjnych po II wojnie światowej (zamieszczony w „Gdańskich  Studiach 
Prawniczych” 2014, t. XXXI) oraz Rozwój strefowych i ponadstrefowych orga-
nów niemieckich w zachodnich strefach okupacyjnych („Studia Iuridica Lubli-
nensia” 2014, t. XXII). 

Przez wszystkie lata pracy Pan Profesor prowadził zajęcia dydaktycz-
ne – początkowo ćwiczenia, potem także wykłady dla studentów kierun-
ków prawo i administracja, a także dla słuchaczy studiów doktoranckich 
oraz seminaria magisterskie. Dużym zainteresowaniem studentów cie-
szyły się prowadzone przez niego wykłady monograficzne poświęcone 
sądownictwu konstytucyjnemu.

Zaangażowanie w pracę dydaktyczną i naukową kilkakrotnie docenił 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przyznając Panu Profesorowi nagrodę 
indywidualną stopnia III za cykl artykułów w roku 1981, dwukrotnie na-
grodę indywidualną stopnia III za osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze i organizacyjne w roku 1986 oraz 1990, a następnie indywidualną 
stopnia I za publikację pt. Pozycja konstytucyjno-prawna kraju w systemie 
federalnym RFN na przykładzie Hestii w roku 1992. W 1993 r.  przyznana mu 
została Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Złoty Krzyż Zasługi.

Jest promotorem licznych prac magisterskich, kilku doktorskich. 
Uczestniczył także jako recenzent w kilku przewodach doktorskich i ha-
bilitacyjnych.

Niniejszą publikacją chcemy podziękować Panu Profesorowi Micha-
łowi Domagale za lata pracy i za bycie życzliwym człowiekiem w każdej, 
nawet trudnej sytuacji.

Aldona Domańska
Krzysztof Skotnicki
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Refleksje o transformacji  
ustrojowej Węgier (państwo 

i naród jako podstawowe kategorie 
w „narodowym wyznaniu wiary”)

Rewolucje wschodnioeuropejskie końca lat osiemdziesiątych XX stu-
lecia wyróżniało kilka fundamentalnych cech, spośród których podkreślił-
bym: względnie pokojowy charakter przemian ustrojowych (z wyjątkiem 
Jugosławii i w jakimś stopniu Rumunii), szybkość, z jaką  rewolucje za-
chodziły, a także swoisty efekt domina. Dlatego do symbolicznego napi-
su na transparencie w Pradze w grudniu 1989 r.: „Polska – 10 lat, Węgry 
– 10 miesięcy, NRD – 10 tygodni, Czechosłowacja – 10 dni”, w kilka tygo-
dni później można było dopisać „Rumunia – 10 godzin”1. 

Węgierską rewolucję 1989 r. określaną mianem „rewolucji negocjo-
wanej” (styczeń-październik 1989) „zamyka” nowelizacja ustawy zasad-
niczej z sierpnia 1949 r. Nowela konstytucyjna z 18 października 1989 r. 
otworzyła zasadniczy etap zmian ustrojowych na Węgrzech. Wybory do 
samorządów lokalnych (jesień 1990) zakończyły podstawowe przekształ-
cenia w strukturach władzy publicznej. Rozpoczął się wieloaspektowy 
proces kształtowania się demokratycznego, opartego na rządach prawa, 
państwa węgierskiego, czyli państwa, które przyjęło wartości charakte-
rystyczne dla demokracji liberalnej. Dwie dekady później rewolucja „nad 
urnami” (wybory do Zgromadzenia Krajowego z 11 i 25 kwietnia 2010 r.) 
przyniosła wyraźne zwycięstwo partiom centroprawicowym: Węgierskiej 
Partii Obywatelskiej (FIDESZ) oraz Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii 
Ludowej (NEPART). W pierwszą rocznicę zwycięstwa wyborczego parla-
ment uchwalił Ustawę Zasadniczą Węgier (została podpisana przez pre-
zydenta P. Schmitta 25 kwietnia 2011 r. i weszła w życie 1 stycznia 2012 r.). 

1 Analizę cech charakterystycznych rewolucyjnych przemian w państwach postko-
munistycznych w Europie znaleźć można m.in. w opracowaniu S. Kotkin (współpraca 
J.T. Gross), Rok 1989. Koniec społeczeństwa nieobywatelskiego, Warszawa 2009, s. 7–176.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.02

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.02


10

Witold Brodziński

W ustroju Węgier doszło do fundamentalnych zmian społeczno-poli-
tycznych, których przeprowadzenie przywódca Fideszu Viktor Orban 
zapowiedział już kilkanaście godzin po zwycięstwie wyborczym cen-
troprawicy w kwietniu 2010 r. Nazajutrz po ogłoszeniu wyników wybo-
rów parlamentarnych V. Orban oświadczył: „W niedzielę [tj. 25 kwietnia 
2010 r. – W.B.] Węgrzy postanowili zburzyć dotychczasowy ustrój poli-
tyczno-gospodarczy i zbudować na jego miejsce nowy”2. 

Pod koniec 2011 r. (30 grudnia) Zgromadzenie Krajowe uchwaliło 
Postanowienia Przejściowe o przejściu od dyktatury komunistycznej do 
demokracji. Podstawowym z prawno-konstytucyjnego punktu widzenia 
przepisem „postanowień przejściowych” jest art. 1, w którym jest mowa 
o tzw. zaniechaniu ustawodawczym, które miało miejsce po 2 maja 1990 r. 
Chodzi o to, że ówczesny ustawodawca (Zgromadzenie Krajowe wybra-
ne w wolnych, demokratycznych wyborach z 2 maja 1990 r., jak i kolejne 
legislatywy wybierane w latach 1994–2010) nie uchwalił postanowień ran-
gi konstytucyjnej zrywających ciągłość uchwalonego przed 2 maja 1990 r. 
ustawodawstwa. 

Nie od rzeczy będzie przypomnienie pewnego faktu, a mianowicie 
tego, że V. Orban był po raz pierwszy premierem w latach 1998–2002. 
W tym okresie ekipa V. Orbana przeprowadzała, jak twierdzą współpra-
cownicy premiera, zmiany precyzyjnie, wszystko badała i koordynowała, 
ale po czterech latach zorientowała się, jak wielu rzeczy nie zdążyła prze-
prowadzić. Teraz (po zwycięstwie wyborczym z 2010 r.) „Viktor postano-
wił wszystko zrobić tak szybko, jak się da” – opowiadał bliski współpra-
cownik premiera Orbana3. 

Ponieważ zmiany ustrojowe na Węgrzech trwają już niemal dekadę, 
a jak można przypuszczać z niemal stuprocentową pewnością, wybory 
parlamentarne w przyszłym roku (2018) wygra Fidesz, można zapytać 
– czy po odrzuceniu mechanizmów demokracji liberalnej w 2010 r. Węgry 
zmierzają ku systemowi, którego podstawowy opis zamyka się w trzech 
słowach: „credere, obbedire, combattere”? Tego ostatniego zwrotu, czy-
li „combattere”, użyłem świadomie i celowo, ponieważ od niemal 100 lat 
Węgrzy żyją w cieniu tzw. trianońskiej traumy. Sceptykom, którzy uzna-
ją, że przywołanie formuły „combattere” jest zwykłym (propagandowym 
można by powiedzieć) nadużyciem, polecam uważną lekturę wielowąt-

2 Zob. I. Janke, Napastnik. Opowieść o Viktorze Orbanie, Warszawa 2012, s. 235. O ideo-
logii i zamierzeniach politycznych Fideszu zob. P. Lendvai, Hungary between Democracy and 
Autoritarism, London 2012. Ciekawą analizę tezy, że „wybory legitymizują przedstawicieli 
do sprawowania władzy w imieniu suwerena”, przeprowadziła A. Młynarska-Sobaczew-
ska w monografii pt. Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transfor-
macji ustrojowej, Toruń 2010, s. 75 i n.

3 I. Janke,  Napastnik…, s. 235.
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kowej monografii P. Lendvai, Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach4. Do 
niezmiernie rzadkich należy sytuacja, żeby uczony, który nota bene uzna-
ny został przez ekipę polityczną V. Orbana, niemal za personę non grata 
na Węgrzech, trudne zagadnienie nacjonalizmu węgierskiego przedstawił 
w tak obiektywny i zdystansowany od jakichkolwiek emocjonalnych re-
akcji sposób.

Skoro ekipa polityczna V. Orbana traktuje od niemal dekady mecha-
nizmy liberalnej demokracji za coś bardzo szkodliwego dla przemian de-
mokratycznych na Węgrzech po 1989 r., usprawiedliwione jest pytanie: 
czy mechanizmy demokracji liberalnej w państwie postkomunistycznym 
mogły mieć znaczącą siłę sprawczą? Na ile rzeczywista mogła być recepcja 
mechanizmów demokracji liberalnej po 1989 r. na Węgrzech, w państwie, 
które przez kilkadziesiąt lat XX stulecia doświadczyło autorytarnych rzą-
dów (1920–1944), następnie przez krótki, zarazem bardzo dramatyczny 
czas rządów faszystowskich (1944–1945), a po zakończeniu drugiej woj-
ny światowej kilkudziesięcioletniego okresu dyktatury komunistycznej 
(1947–1989), dyktatury bardzo opresyjnej wobec społeczeństwa zwłaszcza 
w okresie 1948–1958?

Pytanie można i naturalnie należy odnieść do wszystkich państw 
postkomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy po rewo-
lucyjnych przemianach z okresu 1989–1990 istniały w którymkolwiek 
z państw tego regionu warunki do rzeczywistej recepcji, ukształtowanej 
po drugiej wojnie światowej na Zachodzie, ideologii liberalnej? Zdaniem 
J. Szackiego, autora fundamentalnej w tym temacie monografii Liberalizm 
po komunizmie, liberalizm w Europie Wschodniej pojawił się po 1989 r. 
przede wszystkim „jako wizja społeczeństwa, wyrastająca z protestu prze-
ciwko istniejącemu stanowi rzeczy i pozbawiona w istocie zakorzenienia 
historycznego”. Według niego, liberalizm miał swoją bazę stworzyć i po 
raz pierwszy w swojej historii musiał być „konstruktywistyczny, chociaż 
do jego trwałej natury należy niechęć do konstruktywizmu”5. Kraje post-
komunistyczne (także Węgry) nie stały „przed perspektywą powrotu do 
zachodniej liberalnej demokracji, od której były dość beznadziejnie odda-
lone nie tylko pod panowaniem komunizmu, ale i wcześniej”6 . 

Komunizm uczynił bowiem bardzo wiele nie tylko dla wyelimino-
wania idei liberalnych ze społecznego obiegu,  miał również imponują-
ce osiągnięcia w niszczeniu wszelkich ostoi niezależności jednostki od 
władzy państwowej. Chodzi nie tylko o niemal całkowite upaństwowie-
nie gospodarki, lecz chodzi także o wszelkie próby, bardziej lub mniej 

4 P. Lendvai, Tysiąc lat zwycięstw w klęskach, Kraków 2016, s. 541–563.
5 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994, s. 257.
6 Ibidem, s. 254.
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skuteczne, tzw. upaństwowienia świadomości, czyli zlikwidowanie ryn-
ku idei oraz zablokowanie większości kanałów komunikacji społecznej. 
Jednak zdaniem J. Szackiego, „zgeneralizowany etatyzm” odczuwany 
przez wiele jednostek jako dolegliwość miał także swoiste „uroki”: oby-
watel zwolniony był od odpowiedzialności za swój jednostkowy los oraz 
miał zapewnione pewne minimum bezpieczeństwa socjalnego7. Opór 
przeciwko systemowi komunistycznemu (NRD, Węgry, Czechosłowacja, 
Polska) w zasadzie nie miał nic wspólnego z ukształtowaną po drugiej 
wojnie światowej na Zachodzie Europy ideologią liberalną. Podstawową 
rolę w działaniach opozycji antykomunistycznej odgrywała obrona praw 
człowieka oraz organizacja społeczeństwa obywatelskiego, czyli formy 
zrzeszania się jednostek, formy pozwalającej na „ekspresję autentycznych 
potrzeb indywidualnych i zbiorowych”8. 

Realistyczna co do perspektyw możliwości recepcji modelu liberalnej 
demokracji w państwach postkomunistycznych po 1989 r. analiza znako-
mitego socjologa nie wyklucza jednak (oczywiście mamy na myśli bardzo 
odległą perspektywę historyczną) trwałego zwrotu w państwach postko-
munistycznych ku mechanizmom demokracji liberalnej. Natomiast orga-
niczną, uwarunkowaną historycznie, a przede wszystkim mentalnie, nie-
zdolność społeczeństw postkomunistycznych (Czechy, Polska, Słowacja, 
Węgry) do recepcji zachodnioeuropejskiego modelu liberalnej demokracji 
zdaje się dostrzegać autor esejów Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środko-
wej. Znamienna, skłaniająca zarazem do krytycznej zadumy nad rzeczy-
wistymi problemami ustrojowymi państw postkomunistycznych wydaje 
się być polemika T.G. Asha z poglądami węgierskiego filozofa G. Kon-
rada, który w Antypolityce wprowadził jakiś czas temu (w latach osiem-
dziesiątych XX w.) kategorię „nowej tożsamości środkowoeuropejskiej”9. 
Zdaniem G. Konrada, państwa Europy Środkowej (oczywiście chodzi tak-
że, a może przede wszystkim, o Węgry) nie mogły zrealizować wariantu 
(ustrojowego) zachodniego, ponieważ po roku 1945 państwa środkowo-
europejskie znalazły się po raz kolejny w strefie hegemonii wschodniej, 
tym razem sowieto-rosyjskiej10. 

Brytyjski badacz idei zauważył, że G. Konrad wykazał mitotwór-
cze skłonności, skoro każe przyjąć czytelnikom, że „wszystko, co było 
w istocie swej »środkowoeuropejskie«, zawsze było zachodnie, racjonal-
ne, humanistyczne, demokratyczne, sceptyczne i tolerancyjne”11. A prze-

7 Ibidem, s. 255.
8 Ibidem.
9 T.G. Ash, Pomimo i wbrew. Eseje o Europie Środkowej, London 1990, s. 172.
10 Ibidem, s. 173.
11 Ibidem.
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cież „superbiurokratyczna supremacja państwa i formalizm prawny do-
prowadzony do absurdalnych (i niekiedy już nieludzkich) skrajności był 
przecież cechą szczególnie charakterystyczną dla Europy Środkowej już 
przed rokiem 1914”12. 

Z pewnością uwaga zachodniego badacza idei dotyczy nie tylko sa-
mej Austrii (przed 1914 r.), ale w co najmniej identycznym stopniu Wę-
gier. Na miejscu jest przywołanie wypowiedzi innego wybitnego myśli-
ciela społecznego i politycznego, profesora uniwersytetu w Budapeszcie, 
I. Bibo. W znakomitym eseju Nędza małych państw wschodnioeuropejskich, 
przyjmując za punkt wyjścia rozważań losy powojennych (po 1914 r.) 
Węgier, przeprowadził wnikliwą analizę problemów regionu środko-
woeuropejskiego (de facto chodzi o państwa współczesnego tzw. Wy-
szehradu). I. Bibo podjął próbę rozstrzygnięcia kluczowego dla tej czę-
ści Europy, zarazem aktualnego zagadnienia granic demokracji, kwestii 
stosunku do mniejszości, wolności czy problemów nacjonalizmu13. Tak 
na marginesie odnotujmy, że I. Bibo mimo swej legendarnej wręcz po-
stawy męża stanu w 1956 r. oraz represji, jakich doświadczył ze strony 
komunistycznego reżimu, nie został uznany przez żadną z obecnych po 
1989 r. na węgierskiej scenie politycznej partii za swego patrona. Żadna 
z sił politycznych, obecnych na Węgrzech po 1989 r., nie odkryła w jego 
pismach jakichkolwiek przesłanek własnego programu politycznego14. 
I. Bibo zauważa, że na wzajemnych stosunkach narodów środkowoeuro-
pejskich fatalnie zaciążyły przede wszystkim: zakłócenie w XX stuleciu 
terytorialnego statusu Europy Środkowej i Wschodniej oraz deformacja 
jej kultury politycznej. Pełna goryczy wydaje się jego, tragiczna wręcz 
w wydźwięku, konstatacja, że „życie polityczne w tej części Europy peł-
ne jest małostkowych i nierozwiązywalnych sprzeczności terytorialnych 
i właściwie każdy tutejszy naród znajduje się w ciągłej kontrowersji ze 
swymi wszystkimi sąsiadami15.

Preambule (Narodowe wyznanie wiary) do konstytucji z kwietnia 
2011 r. przypisać można szczególny charakter. Jej tekst zawiera istotne 
treści historyczne i ideologiczne. Jest katalogiem najbardziej istotnych 
wartości w życiu państwa i narodu oraz zakreśla perspektywy kształto-
wania ustroju społeczno-politycznego Węgier po 2010 r., czyli, przywo-
łując wypowiedzi V. Orbana oraz najbliższych jego współpracowników, 

12 Ibidem.
13 I. Bibo, Eseje polityczne, przeł. J. Snopek, Kraków 2012, s. 19.
14 Jak informuje J. Snopek – tłumacz Esejów politycznych, a zarazem autor znakomi-

tego wstępu do nich – radykalnie skrócona wersja Wstępu (czyli wersja dość drastycznie 
ocenzurowana) ukazała się w przekładzie węgierskim w 2011 r. na łamach miesięcznika 
„Kortars” 2011, nr 12, zob. J. Snopek, Wstęp, [w:] I. Bibo, Eseje…, s. 5.

15 Ibidem, s. 63.
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„po odzyskaniu Węgier przez naród węgierski”. Postanowienia preambu-
ły ponadto mają moc normatywną, czyli wyznaczają treść oraz zakres wy-
kładni norm Ustawy Zasadniczej Węgier („Przepisy Ustawy Zasadniczej 
należy interpretować zgodnie z ich celami, określonymi w narodowym 
wyznaniu wiary zawartym w Ustawie Zasadniczej oraz zdobyczami na-
szej historycznej konstytucji”, art. R.3; także art. 28: „W wykładni Ustawy 
Zasadniczej i ustaw należy mieć na względzie, iż służą one realizacji ce-
lów moralnych”). Ze względu na wymogi redakcyjne (objętość opraco-
wania) poruszę tylko trzy bardzo istotne zagadnienia, które wybijają się 
w preambule na plan pierwszy.

Trauma trianońska („jedność naszego narodu, która w wichrach mi-
nionego stulecia rozerwana została na części”). Wiemy, że traktat poko-
jowy z Węgrami z czerwca w 1920 r. w Trianon odłączył od Węgier nie 
tylko ziemie zamieszkane przez ludność innojęzyczną, lecz także rozległe 
terytoria węgierskie. Węgierska opinia publiczna po roku 1920 przypisy-
wała rozbiór wielkich historycznych Węgier wyłącznie brutalnej przemo-
cy zwycięzców. Nie dostrzegano żadnej różnicy między odłączeniem od 
Węgier (od ziem tzw. Korony św. Stefana) dojrzałych do tego terytoriów, 
zamieszkałych przez ludność obcojęzyczną, a bezprawnym w istocie rze-
czy zaborem ziem zamieszkałych przez ludność węgierskojęzyczną. Od 
niemal 100 lat Węgry nie zdołały oderwać się od obrazu wielkich histo-
rycznych Węgier (w preambule czytamy o szacunku do „zdobyczy naszej 
historycznej konstytucji oraz do Świętej Korony [podkr. – W.B.]), która 
ucieleśnia konstytucyjną ciągłość państwowości Węgier”. Ustawa Zasad-
nicza z 2011 r. utwierdza współczesnych Węgrów w przekonaniu, że Eu-
ropa dopuściła w 1920 r. wobec nich do bardzo ciężkiej niesprawiedliwo-
ści. Wypowiedzi niektórych polityków węgierskich (np. byłego ministra 
spraw zagranicznych J. Martonyi z 2014 r. o potrzebie przyznania autono-
mii dla ziem zamieszkałych przez tzw. Szeklerów) czy też działania Ko-
ścioła Reformowanego Węgier (proklamacja na Synodzie w Debrecenie 
w czerwcu 2014 r. powołania ponadnarodowej struktury, czyli Kościoła 
Reformowanego historycznych Węgier) są działaniami nie tylko przemy-
ślanymi, ale także cieszą się pełnym poparciem władz publicznych.

Zdaniem I. Bibo, by nowoczesny rozwój danej wspólnoty narodowej 
był harmonijny i jednolity, „jest właściwe tylko to, by sprawa wspólnoty 
i sprawa wolności stanowiły jedność”16. Ponieważ demokratyzm i nacjo-
nalizm są ruchami o wspólnych korzeniach, to rozchwianie tego związ-
ku może prowadzić do ciężkich zakłóceń rozwojowych. Wydarzenia po-
lityczne na Węgrzech w latach 1918–1919 potwierdzają tezę I. Bibo, „że 
upadek sił politycznych i społecznych uciskających lud w przeszłości 

16 Ibidem, s. 56.
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oraz przyjęcie demokracji wraz z jej nawet skrajnymi konsekwencjami” 
może doprowadzić do katastrofy społeczno-politycznej17. Może powstać 
antydemokratyczny nacjonalizm, co potwierdziło życie polityczne na Wę-
grzech po objęciu władzy w 1920 r. przez regenta M. Horty’ego. 

Oficjalna ideologia państwowa po 2010 r. też została oparta na fun-
damentach antydemokratycznego nacjonalizmu; mniej istotne jest, czy 
w ślad za premierem V. Orbanem powiemy o „demokracji suwerennej’, 
czy w nawiązaniu do ideologii autorytarnej będziemy mówić o „demo-
kracji scentralizowanej”. Te kwestie mają znaczenie drugorzędne. Naj-
istotniejsze jest dominujące przekonanie twórców Ustawy Zasadniczej 
z 2011 r. o skrzywdzonym narodzie węgierskim. Przekonanie oparte nie-
stety na różnorakich kłamstwach historycznych. Skoro czytamy w pream-
bule o „nieludzkich zbrodniach popełnionych przeciwko narodowi wę-
gierskiemu”, to zastanawiające jest milczenie o zbrodniach popełnionych 
przez honwedów stojących u boku armii III Rzeszy, czy też o zbrodniach 
popełnionych wobec mniejszości narodowych zamieszkujących teryto-
rium Węgier po 1940 r. po tzw. drugim arbitrażu wiedeńskim. Jako chrze-
ścijanin celowo nie podejmuję rozważań o tym, że wspomniane kłamstwa 
zapisane w preambule poprzedza odwołanie się do transcendencji („Boże, 
błogosław Węgrów”).

W zakończeniu przywołam pierwszy z pięciu zasadniczych błędów 
metodologicznego nacjonalizmu (Węgry po 2010 r. są znakomitym przy-
kładem państwa, przyjmującego nacjonalizm jako podstawę ustroju po-
lityczno-społecznego). Zdaniem U. Becka, „W obliczu faktu, iż rządzenie 
w coraz większym stopniu dokonuje się w przestrzeniach wyzbytych 
granic, wielokrotnie już stawiane pod znakiem zapytania, nadal jednak 
charakterystyczne dla nauki o polityce polityki wewnętrznej od zagra-
nicznej, rządzenia od stosunków międzynarodowych, stanie się ostatecz-
nie anachronizmem”18. Dedykuję te słowa twórcy Momentum Mozgalom 
panu Andrasowi Fekete-Gyor, którego niezwykła wręcz energia oraz pa-
sja społeczna sprawiły, że liczący raptem 140 członków ruch społeczny 

17 O przyczynach i następstwach podziałów społecznych na Węgrzech bardzo inte-
resująco pisze P. Esterhazy w Harmonia caelistis, Warszawa 2007, z posłowiem tłumacza 
T. Worowskiej. Polecam zwłaszcza te partie tego swoistego traktatu napisanego przez 
potomka rodu Esterhazych, w których wyjaśnia on znaczenie podziałów w narodzie wę-
gierskim na tzw. labanców oraz tzw. kuruców. Ten podział nadal funkcjonuje (chociaż 
nie z taką siłą jak w wiekach XVIII czy XIX także dzisiaj). Obecna ekipa polityczna wy-
korzystuje historyczne podziały, przeciwstawiając patriotyczną większość społeczeństwa 
(współcześni rodzimi „kurucowie”) elitom, zorientowanym na kosmopolityczny Zachód 
(współcześni rodzimi „labancowie”).

18 U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, 
Warszawa 2005, s. 77.



16

Witold Brodziński

(luty 2017) potrafił zebrać aż 266 tys. podpisów pod wnioskiem o refe-
rendum w sprawie rezygnacji Budapesztu z ubiegania się o organizację 
igrzysk olimpijskich w 2024 r. (17 lutego burmistrz Budapesztu I. Tarlos 
oficjalnie wycofał kandydaturę stolicy Węgier).
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(Nie)obecność Unii Europejskiej 
w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 
w kontekście zjawiska globalizacji 

– wyzwania dla państwa suwerennego 

1. Globalizacja, choć nie jest zjawiskiem nowym, wciąż nie została 
jednoznacznie zdefiniowana. Nie można jednak się temu dziwić, stanowi 
ona bowiem złożony i niepoddający się jednej logice proces „intensyfika-
cji ogólnoświatowych reakcji społecznych, które wiążą oddalone od sie-
bie miejsca w taki sposób, że lokalne wydarzenia są kształtowane przez 
wydarzenia występujące w innych oddalonych o wiele mil miejscach 
i vice versa”1. 

Brak definicji zastępowany jest próbami opisania tego zjawiska. 
Z uwagi na ograniczone ramy opracowania nie ma potrzeby przytaczania 
wszystkich cech globalizacji, jednak należy zwrócić uwagę na trzy naj-
ważniejsze kwestie.

Po pierwsze, globalizacja ściśle wiąże się z rewolucją informacyjną, 
rozwojem technologii informatycznych i wywołanymi przez nie zmiana-
mi w zakresie przetwarzania i przekazywania informacji oraz zarządza-
nia nimi2. 

Po drugie, ma ona charakter wieloaspektowy. Przede wszystkim 
jest zjawiskiem finansowym, wiążącym liczne instytucje bankowe, ubez-
pieczeniowe i inne finansowe poszczególnych państw w całość (włą cznie 
z Ban kiem Świato wym oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym 

1 A. Giddens, Runway Word. How Globalization Is Reshaping Our Lives, New York 2000, 
cyt. za: R. Zenderowski, Czy globalizacja unieważni nacjonalizmy i tożsamości narodowe?, „Stu-
dia Bobolanum” 2011, nr 1, s. 140.

2 R. Piotrowski, Globalizacja i konstytucja, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjne-
go” 2011, t. 2, s. 22–23.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.03

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.03
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– uzależnionymi od Stanów Zjednoczonych)3. Globalizacja ma także silny 
wymiar gospo darczy oparty na powstałym światowym rynku kapitału, 
dóbr i usług. Globalizacja jest także – co oczywiste – zjawiskiem polity-
cznym i mili tar nym. Nadto, ma ona swój wymiar kulturowy – wraz 
z przepływem dóbr, usług i informacji w świecie upowszechniają się bo-
wiem wzorce (wartości) powstałe w jednym kręgu cywilizacyjnym i wy-
pierają elementy lokalne4.

Po trzecie, należy zwrócić uwagę, że globalizacja jest zjawiskiem dy-
namicznym i dalekosiężnym w skutkach, jednak w historii państwowości 
nie nowym. Obecnie jesteśmy świadkami trzeciej fali globalizacji. Obser-
wując skutki dwóch jej wcześniejszych etapów – wielkich odkryć geogra-
ficznych oraz rewolucji przemysłowej – należy przyjąć, że skutki globali-
zacji XXI w. będą znaczące.  

Dla przedstawicieli prawa ustrojowego globalizacja stawia nowe wy-
zwania. Niestety, pomimo jej olbrzymiego znaczenia nauka prawa kon-
stytucyjnego nie dostrzega tego znaczenia5. 

Globalizacja wiąże się ściśle z rolą współczesnego państwa narodo-
wego, choć istnieją różne poglądy dotyczące skutków wpływu globaliza-
cji na obecne państwo. Jedni wieszczą kres państwa narodowego, argu-
mentując, że przecież państwo narodowe nie istniało pierwotnie. Zatem 
procesy integracyjne wcześniej czy później doprowadzą do zaniku kla-
sycznego państwa narodowego. Inni, przeciwnie, sądzą, że globalizacja 
prowadzi wręcz do umocnienia się struktur państwa narodowego, gdyż 
integracja gospodarcza, unifikując wymianę dóbr materialnych, wymusi 
więcej czynników identyfikacji kulturowej i narodowej poszczególnych 
państw. Zwolennicy trzeciego poglądu argumentują, że proces globali-
zacji i procesy integracyjne doprowadzą do symbiozy  obu powyższych 
tendencji. W jej wyniku nastąpi przenikanie globalizmu i regionalizmu 
narodowego w postaci nieznanego dotąd modus vivendi  między państwa-
mi narodowymi.

2. W naszej ocenie, niedocenienie znaczenia globalizacji jest widocz-
ne w polskiej konstytucji, gdy weźmie się pod uwagę te jej fragmenty, 
które odnoszą się do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Mają one 
charakter szczątkowy i pozostawiają spory niedosyt w zakresie zupełno-
ści regulacji.

3 W. Szostak, Globalizacja a suwerenność państwa współczesnego, [w:] Nowoczesny Lewiatan. 
Studia nad współczesnym państwem, red. J. Kornaś, Kielce 2006, s. 13–14.

4 Ibidem, s. 14.
5 K. Wojtyczek, Polska nauka prawa konstytucyjnego na przełomie wieków, [w:] M. Zubik 

(red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010, s. 35.
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3. Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej6 została 
uchwalona siedem lat przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Podpi-
sanie w 1991 r. Układu Europejskiego, obowiązującego od 1994 r. i usta-
nawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspól-
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi7, nie wpłynęło 
zasadniczo na efekty prac konstytucyjnych. W konstytucji nie uczyniono 
nawet wzmianki o Unii; jedynie w art. 90 i art. 91 użyto pojęcia „orga-
nizacja międzynarodowa” („organ międzynarodowy” w art. 90). Z kolei 
członkostwo w Unii sprawia, że od konstytucji krajowej oczekuje się ja-
sno sformułowanych ścisłych granic przekazania Unii kompetencji orga-
nów państwowych, reguł współobowiązywania prawa krajowego i prawa 
unijnego oraz reguł działania organów władzy publicznej w następstwie 
przekazania kompetencji w niektórych sprawach. Wynika to ze szczegól-
nej roli prawnej konstytucji, która, będąc prawem najwyższym, powinna 
zabezpieczać granice suwerennej władzy państwowej we wszystkich, we-
wnętrznych i zagranicznych, sferach działania państwa. 

Konstytucja z 1997 r. nie zawiera odrębnego rozdziału poświęcone-
go przekazaniu kompetencji organizacji międzynarodowej lub organowi 
międzynarodowemu ani rozdziału odnoszącego się literalnie do człon-
kostwa w Unii Europejskiej, jak np. konstytucje Austrii, Francji czy Ru-
munii. Polski ustawodawca konstytucyjny w sposób minimalistyczny 
uregulował kwestie związane z przystąpieniem i członkostwem Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Unii. Unormowania te ograniczają się zasadniczo 
do art. 90 oraz art. 91 ust. 3. Pierwsze z tych unormowań (tzw. klauzula 
intergracyjna czy europejska) stanowi podstawę przekazania organizacji 
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji orga-
nów władzy państwowej. Tego rodzaju klauzule przewidują konstytucje 
wszystkich państw członkowskich Unii, poza konstytucjami Cypru i Mal-
ty. Druga regulacja odnosi się do obowiązywania w krajowym systemie 
prawnym prawa stanowionego przez organizację międzynarodową. Do 
relacji prawa unijnego i krajowego odnoszą się także konstytucje Cypru, 
Litwy, Malty, Rumunii, Słowacji.

W wyniku zmiany konstytucji w 2006 r.8, w jej art. 55 zostały dodatko-
wo uregulowane podstawy funkcjonowania europejskiego nakazu aresz-
towania w polskim porządku prawnym. Zmiana ta była następstwem 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r.9, w którym 

6 Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, ze zm.
7 Dz.U. z 1994 r., nr 11, poz. 38.
8 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. z 2006 r., nr 200, poz. 1471).
9 P 1/05, OTK ZU 2005, nr 4A, poz. 42.
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stwierdzono niezgodność z konstytucją przepisów krajowych implemen-
tujących unijną decyzję ramową w sprawie europejskiego nakazu areszto-
wania. Polska konstytucja dopuszcza ekstradycję obywatela polskiego, je-
żeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 
umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowio-
nego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska 
jest członkiem. Podobne regulacje zawierają konstytucje Francji, Niemiec 
i Portugalii. 

Regulacja konstytucyjna podstaw członkostwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej jest stosunkowo skromna, ale nie odstaje zasad-
niczo od regulacji pozostałych państw członkowskich. Z drugiej strony 
regulacja ta mogłaby być bardziej szczegółowa w celu zapewnienia efek-
tywności działania państwa w strukturach Unii. Do kwestii uzasadnia-
jących potrzebę regulacji konstytucyjnej należą: granice przekazania 
kompetencji oraganizacji miedzynarodowej, relacje konstytucji krajowej 
z prawem unijnym, zakres kontroli prawa unijnego przez Trybunał Kon-
stytucyjny, podstawowe zasady współpracy organów władzy sądowni-
czej z Trybunałem Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, status prawny oby-
wateli Unii w Rzeczypospolitej, wybory do Parlamentu Europejskiego, 
funkcjonowanie organów państwowych w stosunkach z Unią w sferze 
kompetencji jej przekazanych, zasady uczestnictwa przedstawicieli pań-
stwa w instytucjach unijnych oraz tryb wyrażania stanowiska państwa 
w strukturach unijnych, w tym sposób podejmowania decyzji o wystąpie-
niu z Unii. Dotychczasowe inicjatywy zmian konstytucji w tym zakresie 
nie przyniosły założonych rezultatów. Jednocześnie obowiązujące unor-
mowania konstytucyjne budzą pewne wątpliwości z punktu widzenia 
sposobu i zakresu regulacji. 

Ustrojowe podstawy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej wynikają z zasady przychylności państwa względem wspól-
noty międzynarodowej oraz prawa międzynarodowego i prawa Unii Eu-
ropejskiej, wyrażonej w preambule (formuła „współpracy ze wszystkimi 
krajami”), art. 9 i art. 90 Konstytucji. Realizacji tej zasady służy samodziel-
nie art. 90. Zezwala on na przekazanie organizacji międzynarodowej lub 
organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwo-
wej w niektórych sprawach oraz określa zasady ratyfikacji stosownej 
umowy międzynarodowej. Konstytucja nie uściśla natomiast, jakiego ro-
dzaju kompetencje mogą być przekazane. W praktyce dotyczy to kompe-
tencji prawodawczych, wykonawczych, sądowniczych oraz kontrolnych. 
Z punktu widzenia zasady państwa demokratycznego (art. 2 Konstytucji), 
zasady suwerenności Narodu (art. 4) oraz zasady niepodległości państwa 
(art. 5) takie uściślenie jest w pełni uzasadnione. Od konstytucji, jako nad-
rzędnego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, należy wymagać za-



21

(Nie)obecność Unii Europejskiej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ...

bezpieczenia podstawowych wartości państwa demokratycznego w wa-
runkach członkostwa w organizacjach międzynarodowych lub organach 
międzynarodowych. Dlatego przekazanie kompetencji powinno podlegać 
ograniczeniu na rzecz tylko takich organizacji czy organów, których ustrój 
lub działalność da się pogodzić z realizacją konstytucyjnych zasad i celów 
państwa. Granice członkostwa w Unii wyznacza suwerenność i tożsamość 
konstytucyjna (oparta na nadrzędnej pozycji konstytucji w systemie pra-
wa) państwa, zasada pomocniczości, demokracji, państwa prawnego, po-
szanownaia godności ludzkiej oraz ochrony wolności i praw jednostki na 
poziomie konstytucyjnym. 

Ze względu na ochronę suwerenności Rzeczypospolitej od ustawy za-
sadniczej można wymagać regulacji trybu podejmowania przez państwo 
decyzji w sprawie odstąpienia od przekazania kompetencji, czyli wystą-
pienia z danej organizacji międzynarodowej lub organu międzynarodowe-
go. Sam tryb odstępowania przez Rzeczpospolitą Polskę od dokonanego 
przekazania kompetencji na rzecz Unii Europejskiej reguluje art. 50 Trak-
tatu o Unii Europejskiej. Brak w konstytucji stosownego uregulowania nie 
oznacza, że znajduje w tym przypadku odpowiednie zastosowanie art. 90, 
który wyraźnie dotyczy przekazania kompetencji. Konstytucja powinna 
tę kwestię regulować, wskazując organ państwa uprawniony do podjęcia 
decyzji o wystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej oraz 
zawarcia umowy międzynarodowej określającej warunki wystąpienia.

Zasada przychylności odnosi się do obowiązywania i stosowania 
w Rzeczypospolitej prawa tworzonego przez organizację międzynaro-
dową lub organ międzynarodowy. Tym samym od konstytucji moż-
na wymagać określenia podstawowych reguł obowiązywania i stoso-
wania prawa unijnego. Jeżeli prawo pierwotne Unii gwarantuje aktom 
stanowionym przez jej instytucje bezpośrednie obowiązywanie i skutek 
w państwach członkowskich, to jednocześnie konstytucje krajowe powin-
ny zawierać reguły obowiązywania prawa unijnego oraz rozwiązywania 
ewentualnych kolizji z prawem krajowym, w tym stosunek konstytucji do 
prawa unijnego. 

Konstytucja nie określa wprost pozycji prawa unijnego w krajowym 
porządku prawnym. Nie ma także wyraźnych podstaw konstytucyjnych do 
zaliczenia aktów unijnych do źródeł powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej (brak wyliczenia w art. 87 Konstytucji). Jedynie 
w art. 91 ust. 3 Konstytucja odnosi się do prawa stanowionego przez orga-
nizację międzynarodową, ale wprost o aktach wydawanych przez insty-
tucje Unii Europejskiej nie stanowi. Konstytucja gwarantuje bezpośrednie 
stosowanie tego prawa oraz przyznaje mu pierwszeństwo przed ustawą; 
nie jest natomiast jasne, jaki ma charakter oraz czy jest częścią porządku 
prawnego państwa, czy może jego moc obowiązująca warunkowana jest 
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w wystarczającym zakresie zasadą bezpośredniego stosowania. Z kolei 
konstytucyjnych podstaw obowiązywania i stosowania prawa pierwotne-
go Unii upatruje się w art. 91 ust. 1 i 2, dotyczącym expressis verbis prawa 
międzynarodowego. Na tych podstawach prawo pierwotne, po ogłoszeniu 
w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowi część krajowe-
go porządku prawnego oraz podlega bezpośredniemu stosowaniu, mając 
pierwszeństwo przed ustawą krajową. W ten sposób, w powiązaniu z art. 8 
ust. 2, Konstytucja gwarantuje sobie pozycję nadrzędną wobec prawa two-
rzonego w sferze stosunków zewnętrznych państwa.  

Przepisy art. 91 ust. 2 i 3 Konstytucji spełniają ponadto rolę reguł ko-
lizyjnych. Są one normatywnym potwierdzeniem pierwszeństwa prawa 
unijnego względem porządku prawnego państwa członkowskiego. Wska-
zane regulacje dają podstawy rozstrzygania na korzyść prawa unijnego 
kolizji z ustawą krajową, a więc także z aktami podustawowymi. Brakuje 
natomiast reguły pozwalającej rozstrzygnąć relacje prawa unijnego z kon-
stytucją, co należy ocenić negatywnie z punktu widzenia roli prawnej 
ustawy zasadniczej. Skoro konstytucja pozwala na przekazanie organiza-
cji międzynarodowej kompetencji organów państwowych, w tym do sta-
nowienia prawa w określonych dziedzinach, to należy od niej oczekiwać 
uregulowania relacji jej samej z prawem unijnym. Obecnie sprzeczność 
między normą unijną a normą konstytucyjną nie może być w polskim 
systemie prawnym rozwiązywana przez uznanie nadrzędności normy 
unijnej, ponieważ oznaczałoby to naruszenie zasady nadrzędności Kon-
stytucji z art. 8 ust. 1.

Poza tym konstytucja nie określa formy wykonania i implementacji 
prawa Unii przez polskie organy prawodawcze. Należy tej regulacji ocze-
kiwać od ustawy zasadniczej jako podstawy porządku prawnego państwa, 
zwłaszcza że terminowe wykonywanie prawa unijnego jest obowiązkiem 
państw członkowskich, a ewentualne opóźninenia skutkują sankcjami za 
narusznie prawa Unii. Obecnie formę prawną wykonania prawa unijnego 
określają: ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Mi-
nistrów z Sejmem i z Senatem w sprawach związanych z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej10 oraz regulaminy Sejmu11 
i Senatu12; wykonaniu prawa unijnego służy ustawa. Wydaje się natomiast 
uzasadnione, by wynikający z art. 18 wskazanej ustawy obowiązek Rady 
Ministrów w zakresie wnoszenia do Sejmu porojektu ustawy wykonującej 

10 Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1395.
11 Rozdział 5A uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Re-

gulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. M.P. z 2009 r., nr 5, poz. 47, ze zm.).
12 Artykuły 54 ust. 4a oraz art. 68 ust. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (tj. M.P. z 2002 r., nr 54, poz. 741, ze zm.).
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prawo unijne został objęty regulacją konstytucyjną. Konstytucjonalizacja 
ta powinna służyć zapewnieniu terminowego wykonywania prawa unij-
nego przez państwo, a jego naruszenie mogłoby prowadzić do odpowie-
dzialności konstytucyjnej członków Rady Ministrów. 

Szczególnym problemem pozostaje dopuszczalność kontroli zgod-
ności z konstytucją aktów prawa unijnego. Obowiązujące przepisy kon-
stytucyjne nie przyznają Trybunałowi Konstytucyjnemu kompetencji do 
kontroli aktów organizacji międzynarodowych lub organów międzynaro-
dowych. Trudno jednak wykluczyć właściwość Trybunału w tym zakre-
sie ze względu na jego ustrojową rolę gwaranta nadrzędności konstytucji. 
Dotychczasowa praktyka orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego poka-
zuje, że w ustawie zasadniczej są podstawy tej kontroli, choć wprost nie 
odnoszą się do aktów organizacji międzynarodowych. 

Z art. 188 pkt 1 Konstytucji wynika kompetencja Trybunału do kon-
troli zgodności z nią umów międzynarodowych. Akty pierwotnego pra-
wa unijnego to głównie umowy międzynarodowe, które w następstwie 
ratyfikacji stają się częścią krajowego porządku prawnego, co uzasadnia 
poddanie ich ogólnemu reżimowi kontroli konstytucyjności przewidzia-
nemu dla umów międzynarodowych. W wyrokach z dnia 11 maja 2005 r.13 
oraz z 18 grudnia 2007 r.14 Trybunał potwierdził swoją właściwość rzeczo-
wą w zakresie kontroli traktatów będących aktami prawa pierwotnego. 

Kwestią sporną pozostaje dopuszczalność kontroli aktów prawa 
wtórnego Unii Europejskiej. W tym przypadku kompetencji kontrolnej 
Trybunału nie można wywodzić z art. 188 Konstytucji. Skoro jednak ma 
on prawo orzekać o zgodności z konstytucją umowy międzynarodowej, 
na podstawie której organizacja międzynarodowa wydaje wiążące Pol-
skę przepisy prawne, to ich kontrola również powinna do niego należeć. 
Uregulowanie tej kwestii jest niezbędne z tego względu, że kompetencja 
przekazana organizacji międzynarodowej w sposób zgodny z konstytu-
cją może zostać użyta w taki sposób, że jej efekt w postaci pochodnego 
aktu prawnego będzie niezgodny z konstytucją. Państwa członkowskie 
powinny mieć prawo do oceny, czy prawodawcze organy unijne, wydając 
określony akt, działały w ramach kompetencji przekazanych oraz wyko-
nywały swoje uprawnienia zgodnie z zasadami subsydiarności i propor-
cjonalności. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej milczy na ten temat.  
Powstaje tylko wątpliwość, czy prawo wtórne Unii mieści się w ogólnym 
pojęciu „akt normatywny” z art. 79 ust. 1 i art. 193 Konstytucji, dających 
podstawę kontroli aktu normatywnego w trybie odpowiednio skargi kon-
stytucyjnej oraz pytania prawnego sądów.

13 K 18/04, OTK ZU 2005, nr 5A, poz. 49.
14 SK 54/05, OTK ZU 2007, nr 11A, poz. 158.
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W wyroku z dnia 16 listopada 2011 r.15 Trybunał Konstytucyjny do-
puścił kontrolę zgodności z ustawą zasadniczą rozporządzenia unijne-
go w trybie skargi konstytucyjnej. Uznał się za „sąd ostatniego słowa” 
w kwestii kontroli konstytucyjności prawa stanowionego przez organiza-
cję międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska przekazała kompeten-
cje organów państwowych w niektórych sprawach. W związku z wyro-
kiem niejasne pozostają skutki ewentualnej niekonstytucyjności. Należy 
uznać, że kwestię tę również powinna regulować konstytucja.   

Podobnie niedookreślona pozostaje kwestia skutków stosowania 
prawa unijnego przez sądy krajowe. Zgodnie z art. 178 Konstytucji sę-
dziowie podlegają konstytucji i ustawom. Do sądów należy także za-
pewnienie pierwszeństwa i skuteczności prawa Unii Europejskiej. Jeżeli 
z mocy konstytucji prawo pierwotne i pochodne UE ma pierwszeństwo 
stosowania w razie kolizji z ustawami krajowymi, a proeuropejska wy-
kładnia prawa nie okaże się skuteczna, to sądy mają obowiązek odmowy 
stosowania ustawy w wypadku kolizji z ratyfikowaną umową między-
narodową – prawem pierwotnym (art. 91 ust. 2 Konstytucji) albo z pra-
wem stanowionym przez organizację międzynarodową (art. 91 ust. 3 
Konstytucji). Natomiast w wypadku pojawienia się wątpliwości inter-
pretacyjnych na tle prawa unijnego sąd krajowy powinien zwrócić się 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudy-
cjalnym w tej kwestii (wyrok TK z dnia 19 grudnia 2006 r.16).

Polska Konstytucja nie reguluje wprost statusu obywateli Unii Euro-
pejskiej; nie potwierdza też, że obywatele polscy korzystają z praw gwa-
rantowanych w prawie unijnym obywatelom Unii. Regulacje zawarte w jej 
rozdziale II wyznaczają zakres podmiotowy wolności i praw jednostki 
w taki sposób, że pewne prawa zagwarantowane każdemu znajdują zasto-
sowanie także do obywateli innych państw Unii Europejskiej, np. wolność 
poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i opuszczania go, 
wolność wyboru miejsca zamieszkania i pobytu (art. 52). Z drugiej strony 
wymagania prawa unijnego względem obywateli Unii, m.in. w zakresie 
prawa petycji do Parlamentu Europejskiego, praw wyborczych do Parla-
mentu Europejskiego lub do organów władz lokalnych (art. 20 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej17), pozwalają oczekiwać od konsty-
tucji uregulowania statusu obywateli Unii, którymi są również obywatele 
polscy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto konstytucja nie zawiera nawet podstawowych unormowań 
czynnego i biernego prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego 

15 SK 45/09, OTK ZU 2011, nr 9A, poz. 97.
16 P 37/05, OTK ZU 2006, nr 11, poz. 177.
17 Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2, ze zm.
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oraz praw wyborczych obywateli Unii w wyborach krajowych do orga-
nów samorządu terytorialnego. Brak jednolitej dla wszystkich państw 
Unii procedury wyborczej do Parlamentu Europejskiego powoduje, że 
każde państwo reguluje prawem wewnętrznym tryb przeprowadzania 
tych wyborów. W przypadku trybu wyborów do instytucji unijnej re-
gulacja konstytucyjna jest nieuzasadniona. Po pierwsze dlatego, że re-
gulacja wyborów do instytucji unijnych należy do materii prawa unij-
nego. Po drugie, przy braku unijnego kodeksu wyborczego wystarczy 
regulacja na poziomie ustawowym. Obecnie tryb ten reguluje ustawa 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy18. Natomiast z punktu widze-
nia traktatowych gwarancji obywatelstwa unijnego ustawa zasadnicza 
powinna rozstrzygać o czynnym i biernym prawie wyborczym do Par-
lamentu Europejskiego obywateli Rzeczyspospolitej, ale także obywa-
teli Unii. Należy też wymagać od niej regulacji prawa wyborczego oby-
wateli Unii niebędących obywatelami polskimi w krajowych wyborach 
lokalnych. Trybunał Konstytucyjny potwierdził konstytucyjną dopusz-
czalność przyznania obywatelom innych państw Unii stale zamieszku-
jącym w Polsce czynnego i biernego prawa wyborczego do Parlemantu 
Europejskiego (wyrok z dnia 31 maja 2004 r., sygn. akt K 15/04)19 oraz 
do organów samorządu terytorialnego (wyrok z dnia 11 maja 2005 r., 
sygn. akt K 18/04)20. 

Wydaje się, że w Konstytucji powinna się znaleźć regulacja podstaw 
powołania lub wskazania kandydata do pełnienia funkcji kadencyjnych 
w organizacjach międzynarodowych lub organach międzynarodowych. 
Konstytucja powinna dawać gwarancję demokratycznej legitymizacji 
przedstawicieli państwa. W przypadku Unii Europejskiej dotyczy to m.in. 
członka Komisji Europejskiej, sędziego Trybunału Sprawiedliwości, rzecz-
nika generalnego przy Trybunale Sprawiedliwości, członka Trybunału 
Obrachunkowego, członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, członka 
Komitetu Regionów. Aktualnie kwestie te regulują przepisy przywołanej 
już ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w spra-
wach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eu-
ropejskiej. 

Względem Konstytucji z 1997 r. można postawić zarzut braku wy-
raźnego wskazania centralnego konstytucyjnego organu państwa kompe-
tentnego w zakresie prowadzenia polityki państwa w ramach członko-
stwa w organizacji międzynarodowej lub w organie międzynarodowym, 
którym przekazane zostały kompetencje organów państwowych. Stosunki 

18 Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112, ze zm.
19 OTK ZU 2004, nr 5A, poz. 47.
20 OTK ZU 2005, nr 5A, poz. 49.
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z Unią Europejską nie mieszczą się bowiem klasycznej polityce zagra-
nicznej, prowadzonej z mocy konstytucji przez Radę Ministrów (art. 146 
ust. 1 i 2), a w ramach współdziałania z Prezesem Rady Ministrów i wła-
ściwym ministrem także przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(art. 133 ust. 1 i 3). Działania Unii dotyczą polityki wewnętrznej państwa 
i obejmują dziedziny koherentne z poszczególnymi działami admini-
stracji rządowej, z tym że kształtuje tę politykę organizacja międzyna-
rodowa. 

Brak stosownej regulacji konstytucyjnej doprowadził do powstania 
w 2008 r. sporu kompetencyjnego między Prezesem Rady Ministrów 
i Prezydentem. Dotyczył on ściśle kompetencji do reprezentowania Rze-
czypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Europejskiej w celu przed-
stawienia stanowiska państwa. Spór został rozstrzygnięty przez Trybunał 
Konstytucyjny postanowieniem z dnia 20 maja 2009 r.21 

Na podstawie obowiązujących przepisów konstytucyjnych Trybunał 
podkreślił znaczenie w stosunkach z Unią Europejską zasady współdzia-
łania władz, tj. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów 
i Prezesa Rady Ministrów, wyrażonej w Preambule oraz w art. 133 ust. 3 
Konstytucji. Przesądził również, że stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej 
na posiedzenie Rady Europejskiej ustala Rada Ministrów, na podstawie 
art. 146 ust. 1, 2 i 4 pkt 9 Konstytucji, a Prezes Rady Ministrów reprezentu-
je Rzeczpospolitą Polską na posiedzeniu Rady Europejskiej i przedstawia 
ustalone stanowisko. Udział Prezydenta w konkretnym posiedzeniu Rady 
Europejskiej wymaga, zdaniem Trybunału, współdziałania Prezydenta 
z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem na zasadach okre-
ślonych w art. 133 ust. 3 Konstytucji. Prezydent, jako najwyższy przed-
stawiciel Rzeczypospolitej, może, na podstawie art. 126 ust. 1 Konstytucji, 
podjąć decyzję o udziale w posiedzeniu Rady Europejskiej oraz odnieść 
się do stanowiska państwa ustalanego przez Radę Ministrów, jeżeli uzna 
to za celowe dla realizacji zadań wyznaczonych mu przez Konstytucję 
w art. 126 ust. 2.

Wskazany przykład pokazuje, że gdyby konstytucja określała organ 
lub organy państwa kompetentne w zakresie stosunków z Unią Europej-
ską, a w przypadku kilku organów zasady ich współdziałania, pozwoliło-
by to uniknąć sporów prawnych o charakterze konstytucyjnym.  

Członkostwo w Unii wpływa także na zakres funkcji Sejmu i Senatu 
w związku z przewidzianymi w prawie unijnym kompetencjami parla-
mentów narodowych. Prawo unijne przyznaje parlamentom prawo wy-
rażania opinii o niezgodności projektu aktu unijnego z zasadą pomoc-
niczości, prowadzących do weryfikacji projektu oraz prawo sprzeciwu 

21 Kpt 2/08, OTK ZU 2008, nr 5A, poz. 78. 
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wobec projektów określonych decyzji Rady Europejskiej lub Rady Unii 
Europejskiej. Parlamenty narodowe mają ponadto prawo skierowania, 
za pośrednictwem właściwych organów władzy wykonawczej, skargi 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na unijny akt prawo-
dawczy pod zarzutem naruszenia zasady pomocniczości. Konstytucja 
nie odnosi się do działań Sejmu i Senatu na forum unijnym. Kompe-
tencje te mają swoje odpowiedniki w ustawie o współpracy Rady Mi-
nistrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w regulaminach izb 
parlamentu. Biorąc jednak pod uwagę, że Sejm i Senat to naczelne kon-
stytucyjne organy państwa, wyrażające w pełni zasadę przedstawiciel-
stwa Narodu z art. 4 ust. 1 Konstytucji, ich kompetencje do działania na 
forum Unii Europejskiej powinny znaleźć wyraz w przepisach konsty-
tucyjnych.  

Obowiązująca konstytucja nie uwzględnia ponadto przyszłych skut-
ków uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej. Przystąpienie 
do strefy euro wiąże się z przekazaniem określonych kompetencji Naro-
dowego Banku Polskiego oraz Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z art. 227 
ust. 1 Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz 
ustalania i realizowania polityki pieniężnej, co nie pozostaje w zgodzie 
z prawem Unii Europejskiej. W perspektywie wprowadzenia euro od 
konstytucji należy wymagać zdefiniowania roli ustrojowej Narodowego 
Banku Polskiego jako niezależnego banku centralnego państwa i jedno-
cześnie elementu Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Zarówno 
konstytucja, jak i odpowiednia ustawa powinny uwzględniać kompeten-
cje i zadania centralnych banków państwowych wynikające z traktatów 
stanowiących podstawę Unii Europejskiej.

4. Należy zwrócić uwagę, że konstytucja jako najważniejszy akt 
prawny w państwie powinna określać podstawowe reguły obowiązy-
wania i stosowania prawa stanowionego przez organ czy organizację 
międzynarodową, których dane państwo jest członkiem. Byłoby to prze-
jawem świadomości ustrojodawcy zachodzącego procesu europeizacji 
(a szerzej globalizacji). Konieczne jest domaganie się wprowadzenia 
stosownych zmiany, gdyż podkreślałyby one znaczenie państwa i jego 
suwerenności. 

Jakkolwiek państwo narodowe zmienia się, to nadal pozostaje najlep-
szą strukturą organizującą życie publiczne. Mimo dynamicznych zmian 
w polityce światowej państwo narodowe pozostaje podstawowym punk-
tem odniesienia dla dobrej polityki i naszą akcję polityczną w pierwszej 
kolejności powinniśmy planować na miarę budowy silnego państwa pol-
skiego.
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Rola państwa narodowego jako głównego podmiotu polityki go-
spodarczej nadal jest aktualna22, choć będziemy doświadczać wzrostu 
zależności gospodarczej państwa od korporacji, koncernów i silnych 
ekonomicznie krajów. Państwo narodowe musi jednak w dalszym cią-
gu pozostawać podstawowym punktem odniesienia polityki. Gwarancji 
bezpiecznego i pełnego rozwoju polskiego społeczeństwa powinniśmy 
szukać w jak najlepszym poziomie państwa polskiego. W nadchodzących 
niestabilnych czasach polityki globalnej wspólnoty dysponujące dobrymi 
strukturami państwa i (co niemniej ważne) silną tożsamością będą miały 
szansę na miarę swoich możliwości odegrać podmiotową rolę w tworze-
niu nowego porządku światowego.
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Zasada suwerenności narodu. 
Rozważania na tle regulacji art. 4 

Konstytucji RP z 1997 r. 

Suwerenność definiowana jest jako supremacja państwa ujmowanego 
abstrakcyjnie, ludu lub innego piastuna tej władzy (np. monarchy) nad 
wszelkimi normami prawa wewnętrznego oraz pełna swoboda prowa-
dzenia przez państwo polityki zagranicznej; faktyczna, a postulatywnie 
także prawna możność podejmowania przez podmiot sprawujący suwe-
renność decyzji politycznej, od której nie ma prawnej możliwości odwoła-
nia się do wyższej instancji1.

Współczesne pojęcie „suwerenność” kształtowało się w okresie 
kilku stuleci2. Pierwotnie przymiot suwerenności przypisywano mo-
narsze zgodnie z rzymską paremią „rex imperator in regno suo”. Okre-
ślenie to było „polemiczne w stosunku do cesarstwa i syntetyczne, 
bo przenoszące na władcę wszystkie jego kompetencje, które prawo 
rzymskie i przejmująca je teoria średniowiecznego cesarstwa przyzna-
wały cesarzowi”3. Genezy takie poglądu upatruje się w tezie o boskim 
pochodzeniu władzy, skoro władza pochodzi od Boga i ludu, dlatego 
władza suwerenna monarchy jest władzą zupełną”4, a uniezależniając 
się w swoim czasie od władzy kościelnej wzięła na siebie obowiązek 
i przywilej wyłącznego stanowienia prawa5. Stąd też w doktrynie pod-

1 Szerzej M. Gulczyński, W.J. Wołpiuk, Spór o suwerenność, Warszawa 2001.
2 Zob. M. Tuchowska, Suwerenność – pojęcie oraz ewolucja idei w oparciu o akty ustrojowe 

państw europejskich, [w:] A. Kustra (red.), Konstytucyjno-prawne i polityczne aspekty członko-
stwa w Unii Europejskiej, Toruń 2009, s. 91.

3 K. Grzybowski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Od państwa niewolniczego do 
rewolucji burżuazyjnych, Warszawa 1968, s. 186.

4 A. Wasilkowski, Suwerenność w prawie międzynarodowym i w prawie europejskim, 
[w:] J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, Wro-
cław 2003, s. 12.

5 S. Sowiński, Suwerenność, ale jaka? Spór o suwerenność Rzeczypospolitej w polskiej 
eurodebacie, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2004_Sowinski.pdf (dostęp 03.01.2017).

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.04

http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2004_Sowinski.pdf
http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.04
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kreśla się, że początek dziejowej suwerenności był w pełni uwikłany 
w koncepcje absolutystyczne.

Koncepcja suwerenności państwa uległa szczególnemu normatywne-
mu ugruntowaniu właśnie w państwie absolutnym, którego idea łączyła 
się z kultem państwa. Jednocześnie już w XIII w Anglii obowiązywała re-
gulacja, która umożliwiała zniesienie króla z tronu przez lud w sytuacji, 
gdy ten nie przestrzegał postanowień Wielkiej Kart Swobód6. 

W doktrynie przyjmuje się powszechnie pogląd, że pierwszym, 
który wprowadził do dyskusji świadome używanie pojęcia suweren-
ności był J. Bodin7. Przymiot suwerenności przynależał według niego 
władzy, która była jednocześnie nieustająca, absolutna i niepodzielna. 
Przy czym nieustający charakter oznaczał, że była ona nieograniczona 
w czasie i nieodwoływalna. Władza suwerenna dla J. Bodina to władza 
absolutna8, a jej granice wyznaczają z jednej strony prawa boskie i na-
tury, z drugiej zaś słusznymi i sprawiedliwymi przyrzeczeniami, któ-
re uczynił (umowa społeczna)9. O monarsze jako suwerenie pisali także 
inni, choćby T. Hobbes10.

Inny podmiot suwerenności niż monarcha pojawił się dopiero w my-
śli politycznej XVIII w. i był to lud. Koncepcja, że władza pierwotna to 
władza ludu, który przekazuje ją w sposób powierniczy rządzącym11, 
i lud ma prawo oporu względem monarchy, który rządzi w sposób nieod-
powiedni, powstała w opozycji do władzy absolutnej. Była ona głoszona 
już w XVI w. we Francji przez tzw. monarchomachów. Na lud jako pod-
miot władzy zwierzchniej wskazywał H. Grotius, choć zakładał, że może 
on zrzec się swojej suwerenności. Jednocześnie wskazywał, że władza su-
werenna to władza najwyższa12. Koncepcja suwerenności ludu pojawiała 
się w doktrynie od XVI w., jednak dopiero J.J. Rousseau nadał jej nowy, 
współczesny kształt13. 

W kolejnych latach idea suwerenności rozwijała się. Jak wskazano 
wyżej, w czasach nowożytnych związana była z ideą kontraktualizmu, 
w myśl której władza powierzana jest władcy na podstawie umowy, 

6 Art. 61 Magna Carta Libertatum z 1215 r.
7 M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 4 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), 

Konstytucja RP, t. I, Warszawa 2016, s. 258.
8 J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. 89–90.
9 Ibidem, s. 103.
10 T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa, 2016.
11 H. Olszewski, M. .Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004, 

s. 105–106.
12 Ibidem, s. 126.
13 Wskazywał on, że to naród jest suwerenem; winna być wykonywana przez wszyst-

kich obywateli bezpośrednio. Ma ona charakter niepodzielny i niezbywalny. J.J. Rouseau, 
Umowa społeczna, [b.m.w.] 2007, s. 29 i n.
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a w przypadku niewywiązywania się z niej, naruszania treści jej postano-
wień lud ma prawo do oporu14.

W pierwszych konstytucjach – amerykańskiej, francuskiej oraz pol-
skiej15 – podmiotem suwerenności został naród16. Przy czym już wówczas 
różnie ten termin był definiowany. Niektórzy przedstawiciele nauki pra-
wa konstytucyjnego wyrażają pogląd, iż współcześnie obydwa terminy 
można uznać za synonimy, gdyż oznaczają tę samą wspólnotę ludzi, któ-
rej przyznaje się charakter podmiotu władzy zwierzchniej17.

Zasada suwerenności wyrażona jest we wszystkich obowiązujących 
konstytucjach państw UE. Regulacje różnią się przede wszystkim określe-
niem podmiotu władzy suwerennej oraz sposobem jej ujęcia18. Jako pod-
miot władzy zwierzchniej wskazuje się: naród19, lud (niekiedy lud zawę-
żony do ludu danego państwa)20 lub wszystkich obywateli21. Jeśli chodzi 
o drugą różnicę, to w niektórych konstytucjach odnajdujemy klasyczne 
ujęcie tej zasady – władza pochodzi od narodu/ludu22 lub władza należy 
do narodu23. Współcześnie, co do zasady, uznaje się także pogląd o poza-
prawnej naturze suwerenności, o jej niezależności od jakiegokolwiek pra-
wa przez nią stanowionego lub prawa innego państwa, choć nie od prawa 
międzynarodowego24. W niektórych konstytucjach państw europejskich 
zasada suwerenności25 ma charakter absolutny, stanowiąc, że jest nieprze-
mijająca i niezbywalna lub że naród ma trwałe i niezbywalne prawo do 
samostanowienia26. 

Jak już wyżej wspomniano, idea suwerenności narodu w polskim 
konstytucjonalizmie pierwszy raz wyrażona została w Konstytucji 3 maja, 
w której już w Preambule suwerenność określono jako „niepodległość 

14 Szerzej por. A. Młynarska-Sobaczewska, Autorytet państwa. Legitymizacyjne znacze-
nie prawa w państwie transformacji ustrojowej, Toruń 2010, s. 217.  

15 Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu – Usta-
wa rządowa z 3 maja 1791 r.

16 Szerzej por. ibidem.  
17 Zob. np. K. Działocha, Uwaga 10 do art. 4, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, t. I, wydanie II uzup., Warszawa 2016.
18 W niektórych konstytucjach odnajdujemy klasyczne ujęcie – władza pochodzi od 

narodu/ludu (konstytucje: czeska i słowacka) lub władza należy do narodu (konstytucje: 
Łotwy, Słowenii, Węgier).

19 Przykładem są konstytucje: Polski, Albanii, Litwy czy Chorwacji.
20 Takiego sformułowania używa ustawa zasadnicza Rumunii („lud rumuński”), 

Czech, Słowenii czy Węgier. W Federacji Rosyjskiej jest to „wielonarodowy lud”. 
21 Np. konstytucje: Słowacji, Macedonii.
22 Konstytucja czeska i słowacka.
23 Konstytucje: Łotwy, Słowenii, Węgier.
24 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1994, s. 207–208.
25 Konstytucja Republiki Estońskiej z 1992 r.
26 Konstytucja Słowenii z 1991 r.
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zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu”, oraz stanowiła, że „Wszel-
ka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”27. 
W Konstytucji marcowej przewidywał tę zasadę art. 228 w postaci, która 
następnie przywrócona została w Konstytucji z 1997 r. W okresie tym 
termin „Naród” rozumiano w znaczeniu politycznym, a nie etnicznym. 
Znaczenie tego pojęcia wyjaśnił W. Komarnicki, pisząc, że „zachowując 
istotę zwierzchnictwa przy sobie, Naród deleguje atrybuty jego organom, 
wykonującym oznaczony Konstytucją zakres władzy”29. Konstytucja 
kwietniowa wprowadzała odmienne od swej poprzedniczki zasady na-
czelne, w tym zniosła zasadę suwerenności narodu30. Kolejna obowiązu-
jąca Konstytucja PRL z 1952 r. jako suwerena wskazywała „lud pracujący 
miast i wsi”, który sprawował władzę przez swych przedstawicieli, wy-
bieranych do Sejmu PRL i do rad narodowych31. Sejm zaś jako najwyższy 
przedstawiciel woli ludu pracującego miast i wsi urzeczywistnia suwe-
renne prawa narodu32. Nowelą z 6 maja 1987 r. dodano, że sprawowanie 
władzy przez lud pracujący następuje także przez wyrażenie woli w dro-
dze referendum33, następnie zaś w 1989 r. reaktywowano Senat, który stał 
się drugim, obok Sejmu, organem przedstawicielskim34. Konieczne wy-
daje się przypomnienie, że w okresie tym władza w praktyce nie należa-
ła jednak do ludu pracującego wskazanego jako suwerena, a do Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej35. Zasada suwerenności narodu została 
przywrócona w Polsce na mocy noweli z 29 grudnia 1989 r.36 Odpowied-
nie przepisy stanowiły, że władza zwierzchnia należy do narodu, który 
sprawuje ją przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu, Sena-
tu i do rad narodowych oraz przez wyrażenie woli w drodze referen-
dum. W 1990 r. zlikwidowane zostały rady narodowe, na skutek czego 
z postanowień obowiązujących przepisów konstytucyjnych wykreślono 
tę formę wypowiadania się suwerena. Kolejno art. 77 Małej konstytucji 

27 V. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH „Wszelka władza spo-
łeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/
kpol/1791-r5.html (dostęp 03.01.2017).

28 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1921, 
nr 44, poz. 267.  

29 W Komarnicki, Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Kraków 2006, s. 37.
30 Szerzej A. Burda, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1969, s. 99 i n.
31 Art. 1 ust 2 oraz art. 2 ust 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwa-

lonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232.
32 Art. 15 ust. 2. 
33 Dz.U., nr 14, poz. 82.
34 Nowela z 7 kwietnia 1989 r., Dz.U., nr 19, poz. 101.
35 P. Sarnecki, Od kumulacji do podziału władzy, [w:] M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), 

Transformacja ustrojowa w Polsce 1989–2019, Warszawa 2011, s. 40–48.
36 Dz.U., nr 75, poz. 444.

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791-r5.html
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791-r5.html
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utrzymał w mocy art. 2 Konstytucji PRL w brzmieniu nadanym nowelą 
grudniową z 1989 r.37

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. statuuje zasadę suwerenności na-
rodu expressis verbis w art. 4 ustawy zasadniczej38. Zdaniem niektórych 
przedstawicieli doktryny, jest ona swego rodzaju aksjomatem39. Na po-
twierdzenie tego poglądu wskazuje użycie przez ustrojodawcę sformuło-
wania „My Naród” jako słów rozpoczynających Preambułę ustawy zasad-
niczej. Jednak zwrócić należy uwagę na nieprecyzyjność, w tym zakresie, 
regulacji konstytucyjnej. Pojęcie narodu użyte w tekście Konstytucji RP 
nie jest jednoznaczne. Termin zastosowany we Wstępie wskazuje na Na-
ród jako wszystkich obywateli, a więc „Naród” w znaczeniu politycznym. 
Podobny zakres semantyczny wynika z treści art. 32 i 67 ust 2 ustawy 
zasadniczej – dotyczących równości politycznej praw obywateli40. Inne 
natomiast kryterium – narodowe – odnajdujemy w odwołaniu do narodu 
w art. 5 Konstytucji, w którym nakłada się na państwo obwiązek dba-
nia strzeżenia „dziedzictwa narodowego” oraz w art. 6, który statuuje, 
że Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego 
dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, 
jego trwania i rozwoju. Także wśród przedstawicieli doktryny nie ma zgo-
dy co do rozumienia pojęcia narodu jako podmiotu władzy zwierzchniej. 

L. Garlicki twierdził, że pojęcie to ma charakter „filozoficzno-spo-
łeczny, a nie etniczny” i w „żadnym razie nie można utożsamiać naro-
du z ogółem osób narodowości polskiej, a pozostawiać poza zakresem 
tego pojęcia obywateli innej narodowości” 41. Termin „naród” nie jest 
pojęciem prawnym, a „sformułowanie precyzyjnej definicji narodu nie 
jest ani możliwe, ani potrzebne”, ponieważ z punktu widzenia „procesu 
wykonywania władzy” decydującym warunkiem jest posiadanie praw 
wyborczych42. Zdaniem Z. Witkowskiego, pojęcie „naród” używane jest 
przez ustrojodawcę nie w znaczeniu etnicznym, a politycznym, a „defi-
nicja Narodu jest nie tylko trwałym składnikiem tradycji pokoleń, ale też 
czynnikiem integrującym wszystkich, którzy mają obywatelstwo Rzeczy-
pospolitej i kreującym poczucie odpowiedzialności wszystkich obywa-

37 Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach 
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzą-
dzie terytorialnym (Dz.U., nr 84, poz. 426).

38 Na temat dysponenta suwerenności bardzo szeroka dyskusja toczyła się podczas 
prac nad treścią projektu konstytucji. Por. Biul. KKZN 1995, nr 13; 1996–1997, nr 40.

39 Szerzej por. A. Młynarska-Sobaczewska, Autorytet państwa..., s. 219.
40 W. Sokolewicz, Rzeczpospolita Polska – demokratyczne państwo prawne, „Państwo 

i Prawo” 1990, z. 4, s. 19.
41 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 55.
42 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009, s. 53.
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teli za jej dobro”43. Podobnie P. Sarnecki, który argumentował, że naród 
w znaczeniu politycznym obejmuje „pewną wspólnotę historyczną”44. 
Podobnie twierdzi B. Banaszak, zdaniem którego naród jest zbiorowością 
polityczną obejmująca wszystkich obywateli bez względu na przynależ-
ność etniczną45. K. Działocha zaś uważa, że „różnice między pojęciami 
naród i lud współcześnie oznaczają tę samą wspólnotę ludzi, której przy-
znaje się charakter podmiotu władzy zwierzchniej”46. 

Pogląd ten o tyle wydaje się uzasadniony, że współcześnie znakomita 
większość „narodu politycznego” to także „naród etniczny”, który oczeku-
je „że państwo polskie chronić będzie szczególnie jego byt i kulturę, trady-
cję i dziedzictwo, trwanie i przetrwanie47. Jednak zauważyć należy, że choć 
podobny to jednak zbór desygnatów tych pojęć nie jest tożsamy. Wszak 
w skład narodu etnicznego mogą wchodzić podmioty – Polacy zamiesz-
kujący poza granicami kraju, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego 
i wówczas nie tworzą narodu w znaczeniu politycznym. Pojęcie Narodu 
użyte przez ustrojodawcę nie jest także tożsame z terminem „ludność pań-
stwa”, który obejmuje swym zakresem wszystkich zamieszkujących tery-
torium państwa. Słuszny wydaje się pogląd, według którego desygnatem 
pojęcia „Naród” na gruncie art. 4 Konstytucji RP jest ogół obywateli po-
siadających obywatelstwo polskie, a zatem mających zdolność do udziału 
w życiu publicznym. Tak więc przyjąć należy, że konstytucja posługuje się 
pojęciem Narodu w sensie politycznym, a nie etnicznym48. Jednak warto 
także wspomnieć, że Naród w sensie politycznym nie jest tożsamy z ogó-
łem wyborców, choć ta właśnie grupa w rzeczywistości sprawuje władzę. 
Nie znajdujemy żadnego uzasadnienia w postanowieniach Konstytucji RP, 
by z kręgu narodu w znaczeniu politycznym wyłączyć obywateli polskich 
niemających praw wyborczych. Słusznie zauważa M. Kruk, że „demokra-
cja to teoretycznie rządy wszystkich, ale praktycznie rządy tych, którzy 
w procesie publicznej działalności chcą się zaangażować”49.

Zasada suwerenności narodu nie oznacza także, że naród jest pod-
miotem wykonującym władzę, a jedynie, że jest jej źródłem. Ten ogół oby-
wateli posiadających prawa wyborcze sprawuje władzę w dwojaki spo-
sób – albo bezpośrednio, albo poprzez swych reprezentantów (art. 4 ust. 2 
Konstytucji RP). W ten sposób przepis ten wskazuje na dwie formy demo-

43 Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 1998, s. 56.
44 P. Sarnecki, Biul. KKZN 1994, nr 8, s. 61.
45 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001, s. 262–263.
46 Zob. np. K. Działocha, Uwaga 10 do art. 4.
47 W. Sokolewicz, Rzeczpospolita Polska…, s. 19. 
48 Por. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: z 31.05.2004 r., sygn. akt K 15/04; 

z 12.01.2005r., sygn. akt K 24/04. 
49 Za M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 4 Konstytucji, s. 273.
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kracji. Pierwszą z nich – czyli demokrację bezpośrednią – stanowi np. refe-
rendum ogólnokrajowe50, natomiast przejawem demokracji pośredniej jest 
sprawowanie władzy przez parlamentarzystów wybranych w wyborach. 
Wówczas Naród przekazuje im jedynie atrybut władzy zwierzchniej na 
określony czas, zachowując wciąż jej istotę. W ten sposób władza Narodu 
ma charakter niepodzielny, niezbywalny. 

Słusznie zauważa A. Jamróz, że „suwerenność narodu jest w istocie rze-
czy konstrukcją fikcyjną, doktrynalną. To nie naród powszechnie wybiera, 
ale wyborcy, którym przyznawana jest przez prawo władza (uprawnie-
nia). […] Współczesne standardy wszakże powodują, a zwłaszcza zasada 
wolności, że tylko »względy techniczne« (np. wiek, orzeczone przez sądy 
ubezwłasnowolnienie), a nie polityczne czy ideologiczne – usprawiedli-
wiają ograniczenia w zaliczeniu do zbiorowego ciała wyborców”51. W na-
stępstwie, skoro demokracja bezpośrednia jest współcześnie wyjątkiem od 
zasady demokracji przedstawicielskiej, stąd zasadną wydaje się „refleksja 
nad statusem prawnym reprezentantów; potrzeba prawnego określenia 
ich pożądanych cech. Aby byli to – jak przypominał kiedyś Duverger – lu-
dzie godni i kompetentni. To jest przecież istotne dla dobrego reprezento-
wania interesu ogółu, dobra powszechnego”52, dobra wspólnego. Ponadto 
nie jest słuszne, a wręcz szkodliwe ograniczanie pojęcia narodu do aktual-
nie dominującej w nim większości. Historia pamięta wydarzenia, w któ-
rych „w imię suwerenności »narodu«, rasy, klasy popełniano w historii 
niewyobrażalne zbrodnie”, a „pojęcie suwerenności narodu bywa rodza-
jem alibi dla polityków, by legitymizować posunięcia niezgodne z podsta-
wowymi wartościami porządku konstytucyjnego”53. Słusznie w związku 
z powyższym zauważa R. Piotrowski, iż „Konsekwencją tezy, że suweren 
rozumiany jako większość może wszystko, byłoby przekreślenie nieza-
wisłości suwerena rozumianego jako cały naród. Suweren zdominowany 
przez jakąkolwiek wszechwładną większość wolną od konstytucyjnych 
ograniczeń w istocie przestaje być niezależny: mogłaby ona bowiem ode-
brać władzę zwierzchnią narodowi i przyznać ją na przykład jednostce54. 

50 Sposób przeprowadzania referendum reguluje ustawa z 14.03.2003 r. o referendum 
ogólnokrajowym (Dz.U., nr 57, poz. 507, ze zm.).

51 A. Jamróz, Refleksje o suwerenności narodu. Od genezy do współczesnego jej rozu-
mienia, http://www.kod-podlaskie.pl/refleksje-o-suwerennosci-narodu-od-genezy-do-
wspolczesnego-jej-rozumienia/5 (dostęp 30.01.2017).

52 Ibidem, s. 5.
53 R. Piotrowski, „W imię suwerenności „narodu”, rasy, klasy popełniano w historii niewyobra-

żalne zbrodnie”. Z R. Piotrowskim rozmawiała Ewa Siedlecka, „Gazeta Wyborcza”, 06.09.2016, http://
wyborcza.pl/1,75968,20649007,piotrowski-w-imie-suwerennosci-narodu-rasy-klasy-popelnia-
no.html (dostęp 03.01.2017).

54 Ibidem.

http://www.kod-podlaskie.pl/refleksje-o-suwerennosci-narodu-od-genezy-do-wspolczesnego-jej-rozumienia/5 (dostęp 30.01.2017
http://www.kod-podlaskie.pl/refleksje-o-suwerennosci-narodu-od-genezy-do-wspolczesnego-jej-rozumienia/5 (dostęp 30.01.2017
http://wyborcza.pl/1,75968,20649007,piotrowski-w-imie-suwerennosci-narodu-rasy-klasy-popelniano.html
http://wyborcza.pl/1,75968,20649007,piotrowski-w-imie-suwerennosci-narodu-rasy-klasy-popelniano.html
http://wyborcza.pl/1,75968,20649007,piotrowski-w-imie-suwerennosci-narodu-rasy-klasy-popelniano.html
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Zastanowić się także należy, czy ze sformułowania art. 4 Konstytucji 
można wyprowadzić wniosek, że granice sprawowania władzy zwierzch-
niej wyznaczają granice terytorium państwa polskiego, czy też możliwe 
jest istnienie władzy poza jej granicami? Wątpliwości te rozstrzygnął 
Trybunał Konstytucyjny, w którego wyroku czytamy, że w ustawa za-
sadnicza ustanawia zasady i procedury odnoszące się do funkcjonowa-
nia instytucji Rzeczypospolitej. „Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest 
najwyższym aktem stanowiącym podstawy prawnej egzystencji Państwa 
Polskiego, regulującym zasady sprawowania władzy publicznej na jego 
terytorium, tryb powoływania, funkcjonowania oraz zakres kompetencji 
konstytucyjnych organów Państwa. Toteż wyraźnie należy podkreślić, że 
Konstytucja odnosi się do sprawowania władzy w Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Zasad tych nie można przenosić wprost na funkcjonowanie innych, 
poza państwem, struktur, za których pośrednictwem Rzeczpospolita re-
alizuje swoje interesy”55. 

Z powyższych rozważań wynika, że zasada suwerenności narodu 
jest determinantą demokratycznego państwa prawnego. Podstawowe zaś 
wartości konstytucje na czele z godnością człowieka determinują zasadę 
suwerenności narodu. Przyjmuje się, że organy władzy publicznej będą 
wykonywały tę władzę w imieniu Narodu, z jego woli (z wyboru), na jego 
rzecz (dla dobra wspólnego). Mogą to czynić, realizując swoje konstytu-
cyjne i ustawowe kompetencje, pamiętając, że czynią to w imieniu i na 
rzecz pierwotnego suwerena, jakim jest Naród. Ponadto zasadę suweren-
ności narodu należy interpretować łącznie z art. 10 Konstytucji ustana-
wiającym zasadę podziału, wzajemnej równowagi władz ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej oraz z art. 173, zgodnie z treścią którego sądy 
i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Treść tych 
zasad wyznacza granice władzy sprawowanej w imieniu suwerena. 
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Druga Rzeczpospolita. Epilog

Polska odzyskała niepodległość po pierwszej wojnie światowej. Po-
czątkowo jej ustrój regulował dekret z 22 listopada 1918 r. o najwyższej 
władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej1, a następnie uchwała Sejmu 
Ustawodawczego z 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskie-
mu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa2. Ważnym etapem 
kończącym okres państwowotwórczy jest uchwalenie pełnej konstytucji. 
W Polsce nastąpiło to 17 marca 1921 r. i zbiegło się z zakończeniem wojny 
z Rosją Radziecką3.

Ustrój państwowy wprowadzony przez Konstytucję marcową, pomi-
mo walorów teoretycznych, w praktyce się nie sprawdził. Główną przy-
czyną było rozdarcie polityczne społeczeństwa na zwalczające się partie 
polityczne. W tych warunkach pojawiła się idea zreformowania ustroju 
państwa. Początkowo takim nowym, lecz tylko doraźnym rozwiązaniem 
była nowela konstytucji z 2 sierpnia 1926 r.4 Wzmacniała ona władzę wy-
konawczą; ograniczała rolę parlamentu, głównie poprzez przełamanie 
jego wyłączności ustawodawczej (wprowadzała prezydenckie rozporzą-
dzenia z mocą ustawy w razie nagłej konieczności państwowej i z dele-
gacji ustawowej); porządkowała prace legislatywy nad budżetem, zapo-
biegając sytuacji, w której państwo byłoby bez budżetu; wprowadzała 
odpowiedzialność posłów i senatorów za korupcję parlamentarną.

Przyjętych przez nowelę sierpniową rozwiązań ustrojowo-praw-
nych nie traktowano jako ostatecznych. Poszukiwano nowych rozwiązań. 
Główną troską obozu znajdującego się u władzy od 1926 r. było stwo-

1 Dz.P.P.P. 1918, nr 17, poz. 41.
2 Dz.P.P.P. 1919, nr 19, poz. 226.
3 Dz.U. 1921, nr 44, poz. 267.
4 Dz.U. 1926, nr 78, poz. 442.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.05

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.05
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rzenie sprawnie funkcjonującego aparatu państwowego. Jednocześnie 
uważano, że zamierzonego celu nie osiągnie się, opierając się na zasadzie 
podziału władz. Pod wpływem poglądów marszałka Józefa Piłsudskiego 
dalsze poszukiwania zaczęły koncentrować się wokół instytucji prezyden-
ta. Zdawano sobie sprawę, że przy ograniczeniu roli izb ustawodawczych 
rząd nie może wchodzić w rachubę jako wiodący w stosunku do innych 
organ państwowy. Wyłoniła się więc koncepcja zbudowania systemu or-
ganów państwowych wokół instytucji prezydenta, jako organu suweren-
nego i prawnie nieodpowiedzialnego, w osobie którego skupiała się jed-
nolita władza państwowa.

Założenia powyższe zostały zrealizowane w ustawie konstytucyjnej 
z 23 kwietnia 1935 r.5 Cechą Konstytucji kwietniowej była gruntowna 
przebudowa struktury władzy, wynikająca z przyjęcia przez jej twórców 
innych podstaw ideologicznych6. W art. 2 konstytucja odrzuciła zasadę 
zwierzchnictwa narodu i zastąpiła ją zasadą zwierzchnictwa prezydenta. 
Stał on bowiem „na czele państwa”, w nim skupiała się „jednolita i nie-
podzielna władza państwowa”, jego głównym obowiązkiem była „troska 
o dobro państwa”, a za swe działania ponosił jedynie odpowiedzialność 
moralną. Wprawdzie konstytucja nigdzie expressis verbis nie określała jego 
władzy jako suwerennej, ale o takim jej charakterze świadczyło postawie-
nie go na czele państwa z jednoczesnym3 całkowitym zwolnieniem z od-
powiedzialności w sensie prawnym – „jest to możliwe tylko wówczas, 
gdy prezydent nie jest przedstawicielem, choćby najwyższym, władzy 
państwowej, tylko wykonuje własne prawo”7. Przyjmując za Markiem 
Sobolewskim, że „przez wykonywanie najwyższej władzy państwowej 
należy tu rozumieć podejmowanie aktów dotyczących podstawowych 
spraw państwowych, choć akty te mogą być różnego rodzaju i formy”8, 
uznać trzeba za taką właśnie władzę prezydenta, bo przecież „podstawo-
we sprawy państwowe” to te, o których jest mowa w art. 2 ust. 3 Konsty-
tucji – „troska o dobro państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród 
narodów świata”.

Analiza materiału normatywnego prowadzi do wniosku, że prezy-
dent nie był już ani wykonawcą uchwał sejmowych (jak Naczelnik Pań-
stwa z Małej konstytucji z 1919 r.), ani tylko jednym z organów suweren-
nego narodu (jak w Konstytucji z 1921 r.). Ustawa konstytucyjna z 1935 r. 
przyjęła bowiem konstrukcję suwerenności organu. Można zastanawiać 

5 Dz.U. 1935, nr 30, poz. 227. 
6 Szerzej: D. Górecki, Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu 

w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia1935 roku, Łódź 1992 (wyd. I), Łódź 1995 (wyd. II).
7 W. Komarnicki, Uwagi prawnicze o projekcie konstytucji polskiej, „Rocznik Prawniczy 

Wileński” 1935, s. 229.
8 M. Sobolewski, Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie, Warszawa 1969, s. 118.
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się nad tym, na ile przyjęte rozwiązania były podobne do rozwiązań przy-
jętych w małych konstytucjach, zakładających suwerenność Tymczasowe-
go Naczelnika Państwa z 1918 r. i Sejmu Ustawodawczego z 1919 r. Uzna-
nie przez konstytucję zasady suwerenności głowy państwa było zgodne 
z wcześniejszymi wypowiedziami na ten temat Józefa Piłsudskiego9. Lite-
ratura prawa konstytucyjnego – zarówno przed-, jak i powojenna – jest na 
ogół zgodna w ocenie suwerenności władzy prezydenta10.

Niewątpliwie zasługą twórców Konstytucji kwietniowej było przy-
stosowanie aparatu państwowego do funkcjonowania w warunkach 
wojennych. Wraz z rozpoczęciem działań wojennych, bo już 1 września 
1939 r. prezydent Ignacy Mościcki wyznaczył marszałka Edwarda Śmigłe-
go-Rydza swoim następcą na wypadek opróżnienia urzędu przed zawar-
ciem pokoju11. Później, ze względu na internowanie głównodowodzącego 
w Rumunii, prezydent uchylił tę decyzję i wyznaczył swym następcą pol-
skiego ambasadora w Rzymie generała Bolesława Wieniawę-Długoszow-
skiego12, a ostatecznie – wobec stanowiska Francji i obozu skupionego wo-
kół gen. Władysława Sikorskiego – wojewodę pomorskiego Władysława 
Raczkiewicza13. W warunkach emigracyjnych pozycja ustrojowa prezy-
denta uległa pewnemu osłabieniu w następstwie tzw. umowy paryskiej, 
zgodnie z którą prezydent wykonywał swe prerogatywy w porozumieniu 
z premierem14.

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego opuszczenie kraju 
przez naczelne władze państwowe, w wyniku zajęcia jego obszaru przez 
wojska niemieckie i sowieckie, nie oznaczało likwidacji państwa polskie-

9 A. Piasecki, Tezy konstytucyjne marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1931, s. 14.
10 K. Kumaniecki, Nowa konstytucja polska, Kraków 1935, s. 29–31. Autor ten wyraża 

jednocześnie żal, że głowie państwa nie przyznano tytułu Naczelnika Państwa, gdyż na-
zwa ta jest rdzennie polska, nawiązuje do tradycji powstania kościuszkowskiego i była 
przyjęta przez dwie pierwsze małe konstytucje; C. Berezowski, Sejm w ustawie konstytu-
cyjnej z 23 kwietnia 1935 r., Warszawa 1936, s. 16; A. Deryng, Akty rządowe głowy państwa, 
Lwów 1934, s. 101–102; R. Piestrzyński, W nowym ustroju, Poznań 1935, s. 28. Autor ten za-
znacza z żalem, że obdarzenie suwerennością jednego człowieka łączy się z pozbawieniem 
jej 33 mln obywateli. K. Biskupski, Zarys prawa państwowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
oraz niektórych państw obcych, Warszawa 1962, s. 166; E. Gdulewicz, Geneza i zasady naczelne 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 roku, Lublin 1973 [mps powiel.], s. 128 
i 134; Z. Rykowski, W. Sokolewicz, Konstytucja kwietniowa jako przejaw kryzysu demokracji 
w Polsce,[w:] H. Cimek (red.), Lewica społeczna w Polsce wobec konstytucji kwietniowej 1935 r., 
Warszawa 1986, s. 69; C. Znamierowski, Konstytucja styczniowa i ordynacja wyborcza, War-
szawa 1935, s. 44.

11 M.P. 1939, nr 202.
12 M.P. 1939, nr 213.
13 M.P. 1939, nr 214–217.
14 Jedynie prezydenci W. Raczkiewicz i A. Zaleski wyłamywali się z tej umowy, nie 

mającej zresztą znaczenia prawnego, lecz wyłącznie polityczne.
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go15. Historia zna wiele przykładów wykonywania swych uprawnień 
przez najwyższe władze państwowe poza granicami własnych krajów. 
Według prawa międzynarodowego, rząd przebywający na uchodźstwie 
uważany jest za legalny nie tylko jak długo trwa okupacja jego kraju, ale 
„nawet w okresie rozejmu lub pokoju, jak długo jest nadzieja, że odzyska 
z powrotem utraconą władzę”16. Czasem dla celów politycznych niektóre 
państwa nadal utrzymują stosunki dyplomatyczne z rządami na wygna-
niu, pomimo utrzymywania normalnych stosunków z państwami macie-
rzystymi, w których konkurencyjne siły polityczne objęły już władzę17. 
Oczywiście, w praktyce państwa udzielające gościny władzom uchodź-
czym wpływają na ich politykę. Od rodzaju spraw i determinacji władz 
emigracyjnych zależy, w jakim stopniu ulegną wywieranym naciskom.

Realizacją porozumienia jałtańskiego było cofnięcie w dniu 5 lipca 
1945 r. przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię uznania polskim wła-
dzom w Londynie i uznanie, marionetkowego w gruncie rzeczy, rządu 
w Warszawie. W tym samym czasie podobnie postąpiły: Belgia, Chiny, Cze-
chosłowacja, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Jugosławia, Kanada, Mek-
syk, Norwegia, Persja, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Włochy. Cofnięcie 
uznania w niedalekiej przyszłości zapowiedziały: Brazylia, Nowa Zelandia 
i Turcja. Cofnięcie uznania polskim władzom na uchodźstwie nie było jednak 
powszechne. Nadal uznawały je: Australia, Egipt, Hiszpania, Irlandia, Liban, 
Południowa Afryka, Syria, Watykan oraz 19 republik Ameryki Łacińskiej18. 
Z krajami tymi rząd emigracyjny nadal utrzymywał stosunki dyplomatyczne.

W literaturze przedmiotu trafnie podkreślano, że z chwilą cofnięcia 
uznania prawowitemu rządowi polskiemu jego sytuacja prawna nie ule-
gła zmianie. Zaproszenie przekazane polskim władzom państwowym do 
prowadzenia działalności w Londynie nigdy nie zostało wyraźnie unie-
ważnione. W ten sposób powstała sytuacja, która pozwalała im na dalsze 
istnienie i działanie na terenie Wielkiej Brytanii. Oczywiście, na wielu kie-
runkach rząd zmuszony był zawiesić działalność. Pomimo tego nie zmie-
niły się jego obowiązki i kompetencje. Zmianie natomiast musiały ulec 
metody działania. Od tej pory do głównych zadań rządu na wychodź-
stwie należało: 1) utrzymanie ciągłości władzy państwowej i prowadze-
nie powszechnej akcji niepodległościowej, 2) prowadzenie niezależnej 
polskiej polityki zagranicznej, 3) kierowanie polską akcją walki z komuni-

15 W następstwie przekazania Litwie przez ZSRR Wileńszczyzny, ta część II Rzeczy-
pospolitej znalazła się na krótko pod panowaniem litewskim.

16 J. Gawenda, Legalizm polski w świetle prawa publicznego, Londyn 1959, s. 20.
17 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1977, s. 83. 
18 Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. A 48.

ZII40. Wyniki rozmów z władzami brytyjskimi na temat losów polskich urzędów zagra-
nicznych likwidowanych na terenach brytyjskich i Commonwealthu.
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zmem w ramach walki całego wolnego świata, 4) szeroko rozumiana akcja 
propagandowa na rzecz wyzwolenia ojczyzny19. Oczywiście w 1945 r. ża-
den z polityków emigracyjnych nie mógł przewidzieć, jak długo przyjdzie 
walczyć o realizację tych zadań.

Cofnięcie uznania polskim władzom na uchodźstwie nie zakończy-
ło ich działalności. Prezydent i rząd pracowali harmonijnie, przeciwsta-
wiając sile swoje racje moralne. Na krótko przed śmiercią W. Raczkiewicz 
wyznaczył swym następcą Augusta Zaleskiego, który sprawował urząd 
od 1947 r. do śmierci w 1972 r.20 Kolejno prezydentami byli: ostatni pre-
zydent Lwowa prof. dr Stanisław Ostrowski (1972–1979), ostatni ambasa-
dor w Londynie Edward Raczyński (1979–1986), Kazimierz Sabbat (1986–
1989) i Ryszard Kaczorowski (1989–1990).

Zachodzące przemiany polityczne w Polsce na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. oznaczały, że dalsze trwanie 
władz na uchodźstwie traciło rację bytu. Zdawali sobie z tego sprawę tak-
że członkowie Rady Narodowej RP, która dała temu wyraz w deklaracji 
z 24 marca 1990 r. Podobna w swej wymowie była jej rezolucja z 28 lipca 
1990 r.21 Rada stwierdzała w niej, że:

1) polska emigracja polityczna była jedyną na świecie, która w opar-
ciu o konstytucję własnego kraju zachowała podstawy legalizmu, tj. cią-
głość władz i organów państwowych. Ze względu na zmianę warunków 
politycznych po wojnie Polska wymagała nowej konstytucji, którą mogła 
uchwalić legislatywa wybrana w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Ów-
czesny Sejm jako 35-procentowy nie mógł uchwalić ustawy zasadniczej;

2) do czasu przeprowadzenia wolnych wyborów do Sejmu i Senatu 
na podstawie demokratycznej ordynacji wyborczej rola emigracji poli-
tycznej pod przywództwem prezydenta i rządu nie była zakończona;

3) od „władców Kremla” dla narodu i członków rodzin pomordowa-
nych w Katyniu muszą być wypłacone odszkodowania oraz że rząd Tade-
usza Mazowieckiego nie mógł ustawać w poszukiwaniu dalszych miejsc 
kaźni na terenie Związku Sowieckiego i winnych popełnienia tych zbrodni;

4) cele emigracji niepodległościowej nie zostały jeszcze osiągnięte 
w całości i wzywała działaczy i płatników Skarbu Narodowego do dalszej 
ofiarności.

Ważnym zagadnieniem dla władz emigracyjnych było utrzymywa-
nie kontaktów z emigracją polską w innych krajach osiedlenia. Służyły 

19 J. Gawenda, Legalizm polski…, s. 115.
20 Dz.U. 1947, nr 1, cz. II. Szerzej o perturbacjach związanych z tą nominacją: D. Gó-

recki, Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939–1990, Warszawa 2002, 
s. 58–64.

21 IPMS, sygn. A 48 z. VII 19. Komunikat PAT; także sygn. A 5 (po Z. Szadkowskim).
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temu wyjazdy członków rządu do innych państw, działalność Oddziałów 
Rady Narodowej RP w Kanadzie, Stanach Zjednocvzonych i RFN oraz ze-
brania delegatów krajowych. W dniach 25–30 października 1990 r. R. Ka-
czorowski odbył podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie wziął udział 
w posiedzeniu Oddziału Rady Narodowej RP. Przebieg wizyty prezydent 
omówił 5 listopada na posiedzeniu Rady Ministrów22. W dniu 18 września 
w siedzibie rządu odbyło się zebranie, na którym delegaci rządu (krajo-
wi) z Australii, Belgii, Francji, Holandii, Kanady, Luksemburga, Meksy-
ku, Niemiec Zachodnich, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Szwecji zło-
żyli sprawozdania ze swej działalności oraz ustosunkowali się do zmian 
w Polsce i do „Solidarności”23.

Stosunek do zmian w kraju był problemem o pierwszorzędnym zna-
czeniu. Z tego względu 23 października na posiedzeniu Rady Ministrów 
przedyskutowano różne aspekty stosunków między uchodźstwem nie-
podległościowym a nowymi władzami państwowymi w Polsce. Podkre-
ślano konieczność unikania kontaktów z komunistycznymi przedstawicie-
lami tych władz oraz potrzebę wyrażania poparcia dla wypróbowanych 
przeciwników komunizmu24. Zalecano także wykorzystywanie krajowych 
środków masowego przekazu dla informowania rodaków o działalności 
władz na obczyźnie.

W wywiadzie przeprowadzonym przez Ryszarda Czarneckiego dla 
miesięcznika „Zbliżenia” prezydent R. Kaczorowski powiedział: „Jeste-
śmy kustoszami symboli Polski Niepodległej, pieczęci Prezydenta Rzeczy-
pospolitej, tradycji Urzędu”25. Prezydent stwierdził, że symbole te muszą 
być przekazane do suwerennego kraju, lecz nie wie, kiedy to nastąpi. Zda-
niem prezydenta, warunkiem powinny być wolne wybory parlamentar-
ne. Parlament powinien wyłonić rząd będący „jedynym ośrodkiem wła-
dzy na ziemi polskiej [...]. W ręce tak wybranego Sejmu przekażemy – oby 
to nastąpiło jak najszybciej – symbole niepodległości” – zakończył prezy-
dent. Również za przekazaniem insygniów prezydenckich po wyborach 
parlamentarnych wypowiedziała się Rada Narodowa 24 marca 1990 r.

Zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce zmuszały władze na 
uchodźstwie do ustosunkowania się do tego wydarzenia. W dniu 10 paź-
dziernika 1990 r. odbyło się spotkanie prezydenta z Konwentem Seniorów 
Rady Narodowej RP. Materiałem do dyskusji była przygotowana przez 
Kancelarię Cywilną Prezydenta RP notatka zawierająca dwa pytania: czy 

22 IPMS, sygn. A 48 z. VII 51. Komunikat PAT.
23 IPMS, sygn. A 48 z. VII 19. Komunikat PAT.
24 Ibidem.
25 IPMS, sygn. A 48 z. VII 18; R. Czarnecki, Wywiad z prezydentem Ryszardem Kaczorow-

skim, „Zbliżenia”, Londyn 1989, nr 25.
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nowo wybrany prezydent powinien przejąć władzę od Wojciecha Jaru-
zelskiego czy od Ryszarda Kaczorowskiego? Notatka wyszczególniała, co 
obaj reprezentują: W. Jaruzelski – m.in. tradycję okupacji komunistycznej 
i stanu wojennego, „pseudo-wybór” przez negocjacje „okrągłego stołu”, 
działanie według pseudo-konstytucji z 1952 r., narzuconej Polsce przez 
Józefa Stalina; R. Kaczorowski – m.in. legalność konstytucji z 1935 r., pra-
wie półwiekowy opór przeciwkomunistyczny, rząd polski, pod które-
go sztandarami walczyli żołnierze na frontach świata, który był władzą 
zwierzchnią Armii Krajowej, który reprezentuje ciągłość legalną polskiej 
praworządności. W notatce podkreślono, że „Akt przekazania urzędu 
Prezydenta nie jest zwykłym wydarzeniem biurowym, ale wydarzeniem 
solennym o wielkiej wadze i znaczeniu historycznym, potwierdzającym 
naszą tradycję moralną i kulturalną dla nowych pokoleń”26. Odpowiedź 
na te pytania dla obecnych była oczywista. Przyjęto propozycję drugą.

Na tym samym posiedzeniu toczyła się dyskusja nad ustosunkowaniem 
się do sytuacji w kraju, gdzie wybory prezydenckie miały wyprzedzić wy-
bory parlamentarne. na ten temat były wypowiadane różne poglądy: we-
dług Lidii Ciołkoszowej (prezes Rady Naczelnej PPS) wybory prezydenckie 
nie powinny być wiążące dla uchodźstwa, „dopiero wybory wolne w Kraju 
są dla nas wiążące [...]. Dopiero wolne wybory parlamentu”; Jerzy Ostoja-
-Koźniewski (prezes Rady Naczelnej LNP) – „Musimy czekać absolutnie do 
wyborów do Sejmu i Senatu”; Stanisław Wąsik (prezes PPS) – „nie może-
my nie zauważyć wyborów prezydenta, bo to będzie nieprzyzwoicie wobec 
osoby, którą wybrał naród”; Teresa Affeltowicz (przewodnicząca Niezależ-
nej Grupy Społecznej) – „nie możemy zajmować stanowiska, bo jest jeszcze 
za wcześnie”. Na zakończenie L. Ciołkoszowa powiedziała: „nie możemy 
zauważyć, że w Polsce odbywają się wybory, uważamy, że odbywają się 
w odwróconym porządku [tzn. wybory prezydenckie przed parlamentar-
nymi – D.G.] – to musi być gdzieś powiedziane, my nie namawiamy do gło-
sowania lub nie, nie uważamy, że po wyborze prezydenta nasza działalność 
będzie zakończona. To, że prezydent jest wybrany w powszechnym głoso-
waniu, to jest plus. To musi być powiedziane w uchwale Rady”27. Prezydent 
zaproponował, aby tę wypowiedź uznać za podsumowanie dyskusji. 

26 IPMS, sygn. A 5/243. Notatka dla Prezydenta Rzeczypospolitej na spotkanie 
10.10.1990.

27 Ibidem. Protokół spotkania prezydenta z Konwentem Seniorów 10.10.1990. Według 
L. Ciołkoszowej, emigracja niepodległościowa przez prawie 50 lat stała na stanowisku, że 
jej misja ulegnie zakończeniu z chwilą przeprowadzenia w Polsce wolnych, pięcioprzy-
miotnikowych wyborów do parlamentu. Odwrócenie kolejności (tj. wcześniejsze wybory 
prezydenckie) „uderza w podstawowe zasady demokracji, utrudnia wzajemne stosunki 
władz parlamentarnych i urzędu prezydenckiego i może doprowadzić do rządów autory-
tarnych”. L. Ciołkoszowa, Spojrzenie wstecz, Paryż 1995, s. 384.
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Wraz ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi wzrastało w Pol-
sce zainteresowanie ośrodkiem emigracyjnym. W polskiej prasie po-
jawiły się artykuły na ten temat, a 20 czerwca telewizja krakowska 
przeprowadziła wywiad z prezydentem R. Kaczorowskim, którego od-
wiedzili też przedstawiciele komitetów wyborczych poszczególnych kan-
dydatów – Zdzisław Najder (Lecha Wałęsy), Aleksander Hall (Tadeusza 
Mazowieckiego, który podczas wizyty państwowej w Londynie w dniach  
21–24 lutego ograniczył się tylko do rozmowy telefonicznej z prezyden-
tem), Grzegorz Hajdarowicz (Leszka Moczulskiego) i Jacek Maziarski (Ro-
mana Bartoszcze). Po tych rozmowach Kancelaria Cywilna Prezydenta RP 
ogłaszała jednobrzmiące komunikaty. Wynikało z nich, że prezydent wy-
raził gotowość udania się do Warszawy na zaproszenie nowo wybranego 
prezydenta, aby przekazać insygnia Drugiej Rzeczypospolitej28. Jednocze-
śnie wysunięto postulat potrzeby jak najszybszego przeprowadzenia wol-
nych i demokratycznych wyborów do Sejmu i Senatu. 

Z ustaleń poczynionych w trakcie rozmowy z Z. Najderem (pozosta-
łe komunikaty je powielały) wynikało, że R. Kaczorowski zmienił swój 
punkt widzenia i nie uzależniał przekazania insygniów od wcześniej-
szych wyborów parlamentarnych, lecz postulował jedynie potrzebę jak 
najszybszego ich przeprowadzenia. Reakcją na te ustalenia była uchwała 
Rady Narodowej RP z 20 października29. Rada, nawiązując w niej do Ko-
munikatu Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP z 12 października, stwier-
dzała, że:

1) komunikat dotyczy każdego kandydata w wyborach prezydenckich;
2) wybrany prezydent będzie „symbolem zrzucenia politycznej 

zwierzchności Związku Sowieckiego”;
3) wybory do izb ustawodawczych „stworzą niezbędne warunki dla 

przekazania urzędu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego nowo wybra-
nemu prezydentowi”;

5) działalność „legalnych władz, przebywających na obczyźnie, wy-
gaśnie, gdy Naród w wyborach demokratycznych dokona wyboru prezy-
denta RP i parlamentu”;

6) prezydent przekaże swój urząd ”z chwilą osiągnięcia celów emi-
gracji niepodległościowej”.

Stanowisko zawarte w tej uchwale wskazywało, że Rada różniła się 
z prezydentem w zapatrywaniach, którego nowy punkt widzenia był bar-

28 Dz.U. 1990, nr 4, cz. II. Komunikaty Prezydenta Rzeczypospolitej o rozmowie: 
z Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie w dniu 12 października 
1990 roku; z przedstawicielem Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, panem 
Aleksandrem Hallem w dniu 4 listopada 1990 roku; z panem Grzegorzem Hajdarowiczem 
członkiem Komitetu Wyborczego Leszka Moczulskiego, w dniu 14 listopada 1990 roku.

29 Dz.U. 1990. Uchwała Rady Narodowej RP z dnia 20 października 1990 r.
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dziej realistyczny. Zastosowanie słów o „legalnych władzach przebywa-
jących na obczyźnie” mogło prowadzić do wykładni unieważniających 
nawet decyzje polityczne podjęte w Polsce w latach 1989–1990. Projekt 
omawianej uchwały zawierał sformułowania jeszcze bardziej zdecydowa-
ne: oświadczenie „dotyczy każdego kandydata w wyborach prezydenc-
kich, który uznaje ciągłość prawną Rzeczypospolitej Polskiej reprezento-
waną przez jej legalne władze przebywające na uchodźstwie”30. Gdyby 
przyjąć punkt widzenia zawarty w projekcie uchwały, władze na uchodź-
stwie działałyby nadal, mimo wyłonienia w kraju prezydenta w wolnych 
i powszechnych wyborach, o ile odmówiłby uznania ich legalizmu.

Wydarzeniem, mającym ważne znaczenie dla omawianego tu zagad-
nienia, była wizyta marszałka Senatu prof. Andrzeja Stelmachowskiego 
i polskiego ambasadora w Londynie Tadeusza de Virion, którą złożyli 5 li-
stopada prezydentowi R. Kaczorowskiemu. Wizytujący spotkali się wów-
czas także z członkami rządu i przedstawicielami Rady Narodowej RP. 
Przedmiotem rozmów było „zakończenie misji rządu na emigracji”, jak 
ujmował to A. Stelmachowski, a według R. Kaczorowskiego – „warunki 
przekazania urzędu prezydenta”31.

W dniu 25 listopada 1990 r. po raz pierwszy w historii Polski odbyły 
się powszechne wybory prezydenckie. Żaden z kandydatów nie uzyskał 
jednak bezwzględnej większości głosów. W tym stanie rzeczy do drugiej 
tury przeszli Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński. W tej sytuacji rząd na 
uchodźstwie 3 grudnia zajął stanowisko, w którym przestrzegał rodaków 
w kraju przed oddaniem najwyższego urzędu państwowego w nieznane 
ręce w drugiej turze głosowania, która była wyznaczona na 9 grudnia. 
Rząd wzywał wyborców do poparcia kandydatury Lecha Wałęsy oraz do 
najliczniejszego udziału w wyborach, stanowiących ważny krok na dro-
dze przywrócenia Polsce pełnej suwerenności32. 

W związku ze zmianami politycznymi zachodzącymi w kraju w dniach 
26 listopada i 10 grudnia odbyły się pod przewodnictwem prezydenta 
posiedzenia Rady Gabinetowej z udziałem członków rządu, przewodni-
czącego Rady Narodowej, prezesów i seniorów stronnictw i ugrupowań 
politycznych w Radzie Narodowej oraz prezesa Głównej Komisji Skar-
bu Narodowego33. Na posiedzeniu w dniu 26 listopada zastanawiano się 
nad momentem przekazania do kraju symbolów i urzędu władzy prezy-

30 IPMS, sygn. A 5 (po Z. Szadkowskim).
31 Przekazanie insygniów prezydenckich do kraju (nota redakcyjna), [w:] Z. Błażyński, 

R. Zakrzewski (red.), Zakończenie działalności władz RP na uchodźstwie 1990, Londyn 1995, s. 41.
32 Dz.U. 1990, nr 4, cz. II. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie wobec 

wyborów prezydenckich w Kraju; także IPMS, sygn. A 48 z. VII 51. Działalność Rządu RP 
na Uchodźstwie. Komunikat PAT.

33 Dz.U. 1990, nr 4, cz. II. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej.
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denckiej. Niektórzy członkowie dyskusji (minister Walery Choroszewski 
i podsekretarz stanu Włodzimierz Olejnik) uważali, że może to nastąpić 
dopiero po wyborach do Sejmu i Senatu. Inni byli bardziej pragmatyczni. 
Minister Ryszard Zakrzewski przestrzegał przed ustalaniem zbyt sztyw-
nych reguł. Jego zdaniem, należało zachować elastyczność, aby ustalone 
reguły nie okazały się układami utrudniającymi rozwiązanie problemu 
– co będzie jeśli L. Wałęsa powie: „panowie, zostałem wybrany, co mnie 
to wszystko obchodzi”. Wydaje się, że najtrafniej problem ujął minister 
Ferdynard Pasiecznik: „zostaje wybrany prezydent w Polsce. Mamy w ta-
kiej chwili, w takim czasie dwóch legalnych prezydentów. Naród tego nie 
zrozumie. Trzeba wtedy jak najszybciej przekazać władzę. I to my im”34.

W dniu 9 grudnia miała miejsce druga tura wyborów prezydenckich 
w Polsce. Zwyciężył Lech Wałęsa. Oddano na niego 75,25% ważnie odda-
nych głosów przy frekwencji wyborczej wynoszącej 53,4% uprawnionych. 
Następnego dnia w Londynie odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej 
poświęconej przekazaniu insygniów. Tego samego dnia R. Kaczorowski 
wysłał do L. Wałęsy depeszę gratulacyjną35. Okres uzasadniający funkcjo-
nowanie władz państwowych na obczyźnie dobiegał końca.

O gotowości przekazania insygniów prezydenta wybranemu pre-
zydentowi w kraju Ministerstwo Spraw Emigracji w listopadzie poin-
formowało wszystkich delegatów rządu36. Pomysł ten nie wszystkim się 
spodobał. Przedstawiciel „Pomostu” Oddział Chicago Zbigniew Frank 
w depeszy do prezydenta wyrażał ostry protest przeciwko tej decyzji. Jego 
zdaniem, żaden z warunków koniecznych dla uznania władz warszaw-
skich nie został spełniony – nadal obowiązywała stalinowska konstytucja, 
istniał „zdominowany przez komunistów parlament”, stacjonowały woj-
ska sowieckie, a tajne porozumienia z Magdalenki były przez L. Wałęsę 
konsekwentnie realizowane. Z. Frank uznał decyzję R. Kaczorowskiego za 
„zdradę interesów Narodu Polskiego” i apelował o ich zmianę37. Depesza 
ta wskazuje, jak wiele emocji wzbudzała sprawa rozwiązania władz na 
uchodźstwie, a jednocześnie, że znaczna część emigracji niepodległościo-
wej nie miała najlepszego rozeznania o sytuacji w Polsce i nie wierzyła 
w trwałość przekształceń ustrojowych. 

Ustalenie warunków przekazania insygniów prezydenckich wyma-
gało drobiazgowych uzgodnień. W tym celu R. Kaczorowski 3 grudnia 
mianował delegację, która w dniach 17–18 grudnia miała przeprowadzić 

34 IPMS, sygn. A 48 z. VII 50. Posiedzenie Rady Gabinetowej 26 listopada 1990 r. 
(stenogram z taśmy magnetofonowej). 

35 IPMS, sygn. A 48 z. VII 47.
36 IPMS, sygn. A 48 z. VII 69. List okólny MSE do Delegatów Rządu RP na Uchodźstwie.
37 IPMS. Przetelefonowana depesza z Chicago.
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w Warszawie rozmowy z marszałkiem Senatu A. Stelmachowskim i sze-
fem Kancelarii Prezydenta elekta Jackiem Merklem. W skład delegacji 
weszli: Zygmunt Szadkowski – jako przewodniczący delegacji – oraz 
ministrowie Zygmunt Szkopiak, Jerzy Morawicz i Jerzy Zaleski38. De-
legacja odleciała do Polski 16 grudnia. Wszelkie ustalenia delegacji mu-
siały być konsultowane z prezydentem i uzyskać jego zgodę na wiążące 
decyzje39. 

Członkowie delegacji prowadzili rozmowy pod patronatem Senatu 
RP w dniach 17–21 grudnia z przedstawicielem prezydenta elekta J. Mer-
klem, któremu towarzyszyli Jerzy Kobylański, Andrzej Szeląg i Bolesław 
Herba. Członkowie delegacji podkreślali potrzebę uznania ciągłości pań-
stwa polskiego, reprezentowanej przez uchodźstwo niepodległościowe 
z prezydentem i rządem. Akcentowali, że w przeciwnym wypadku krew 
i wysiłek żołnierza polskiego na Zachodzie „będą potraktowane jako 
ofiara najemników, którzy walczyli za obcą sprawę, a nie pod komendą 
legalnych władz Rzeczypospolitej”40. Jeszcze 21 grudnia istniały istotne 
rozbieżności co do treści protokołu. Zwyciężył zdrowy rozsądek.

Równolegle do rozmów prowadzonych w Warszawie zastanawiano 
się nad tym problemem w Londynie. Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 
(ostatnim) Rada Ministrów postanowiła udzielić prezydentowi rady, że 
powinien on udać się do Warszawy 22 grudnia w celu przekazania insy-
gniów pod warunkiem, że:

1) prezydent elekt osobiście poprosi o to R. Kaczorowskiego,
3) umotywuje nagłość tej decyzji,
4) ustali termin wyborów do izb parlamentarnych,
6) prezydentowi R. Kaczorowskiemu towarzyszyć będą członkowie 

rządu na uchodźstwie41. 
Prezydent R. Kaczorowski przychylił się do tej opinii. Następnego 

dnia jego Kancelaria Cywilna wydała komunikat, w którym informowała, 
że za zgodą obu prezydentów ustalono, że:

38 Dz.U. 1990, nr 4, cz. II. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospoli-
tej o wyznaczeniu delegacji do rozmów w Kraju w sprawie przekazania ciągłości prawnej 
II Rzeczypospolitej oraz insygniów prezydenckich nowo wybranemu Prezydentowi Rze-
czypospolitej.

39 R. Zakrzewski, Delegacja prezydencka z Londynu w Warszawie 1990, [w:] Z. Błażyński, 
R. Zakrzewski (red.), Zakończenie działalności…, s. 63.

40 Z. Szadkowski, Wrażenia z pobytu w Warszawie 1990, [w:] Z. Błażyński, R. Zakrzew-
ski (red.), Zakończenie działalności…, s. 71. W dniu 17 grudnia prasa podała szczegóły pro-
gramu uroczystości prezydenckich. Wprowadziło to w rozmowach pewną rezerwę. Obie 
strony podejrzewały się wzajemnie o stwarzanie faktów dokonanych. Dość szybko wyja-
śniło się, że żadna ze stron nie miała w tym udziału.

41 Dz.U. 1990, nr 4, cz. II. Stanowisko Rady Ministrów w sprawie przekazania insy-
gniów i urzędu prezydenta nowo wybranemu prezydentowi-elektowi, p. Lechowi Wałęsie.
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1) uroczystość przekazania insygniów prezydenckich odbędzie się 
22 grudnia na Zamku Królewskim o godz. 16.00,

2) gospodarzem uroczystości będzie marszałek Senatu,
3) podczas uroczystości obaj prezydenci podpiszą protokół doty-

czący przekazania urzędu i insygniów prezydenckich oraz zachowania 
działalności Rady Narodowej do czasu demokratycznych wyborów par-
lamentarnych w Polsce,

4) w Bazylice Archikatedralnej św. Jana zostanie odprawiona Msza 
Święta bezpośrednio po zakończeniu uroczystości, w której będą uczest-
niczyć obaj prezydenci,

5) prezydent R. Kaczorowski wraz z towarzyszącymi osobami przy-
leci do Polski rządowym samolotem i będzie powitany przez osobistych 
przedstawicieli prezydenta-elekta i marszałka Senatu „z honorami należ-
nymi »Głowie Państwa«”42.

W dniu 18 grudnia marszałek Senatu w uzgodnieniu z prezydentem 
elektem zaprosił prezydenta R. Kaczorowskiego wraz z rodziną i najbliż-
szym otoczeniem na uroczystość wręczenia insygniów prezydenckich 
L. Wałęsie po jego zaprzysiężeniu w dniu 22 grudnia. Do pisma dołączony 
był projekt protokołu, ustalonego wraz z delegacją londyńską43. W dniu 
przed odlotem do Warszawy prezydent ogłosił orędzie do rodaków. Pi-
sał w nim, że następnego dnia, oddając L. Wałęsie urząd i insygnia pre-
zydenckie, odda mu w opiekę „całą, niepodległą, wolną, demokratyczną 
i sprawiedliwą Polskę”, a także „zwierzchnictwo nad emigracją niepodle-
głościową, która dopełniła swojej misji, przechowując pieczołowicie ideę 
Polski Niepodległej. Nie wszystkie cele polityczne zdołała osiągnąć. Przej-
mą je powstające w wolnym kraju stronnictwa polityczne”44.

Prezydent R. Kaczorowski, wraz z towarzyszącymi mu 60 osobami, 
przyleciał do Warszawy 22 grudnia. Na lotnisku witała go kompania ho-
norowa Wojska Polskiego z pełnym ceremoniałem zarezerwowanym dla 
szefów państw. Prezydenta powitał marszałek Senatu. Zgodnie z ustale-
niami oczekiwana uroczystość przekazania insygniów i urzędu prezyden-
ta miała miejsce jeszcze tego samego dnia o godz. 16.00 (cztery godziny 
wcześniej L. Wałęsa złożył przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem 

42 Dz. U. 1990, nr 4, cz. II. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospoli-
tej w sprawie terminu , zasad i formy przekazania nowo wybranemu Prezydentowi ciągło-
ści prawnej II Rzeczypospolitej oraz związanych z tym insygniów prezydenckich.

43 Dz.U. 1990, nr 5, cz. II. Zaproszenie do Warszawy Prezydenta Rzeczypospolitej 
Ryszarda Kaczorowskiego dla przekazania insygniów i urzędu prezydenckiego na Zamku 
Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku oraz program przewidzianych 
uroczystości przekazania.

44 Dz.U. 1990, nr 5, cz. II. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorow-
skiego wydane w Londynie 21 grudnia 1990 roku.
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Narodowym). Z uroczystości sporządzono protokół, którego treść osta-
tecznie została ustalona dnia poprzedniego45:

„PROTOKÓŁ
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa oraz Ryszard Ka-

czorowski, Prezydent Rzeczypospolitej rezydujący w Londynie, obecni na 
Zamku Królewskim w Warszawie na moje zaproszenie uznali, że:

 − dążenia kilku pokoleń Polaków do zapewnienia Polsce niepodle-
głego bytu zostały zrealizowane,

 − budowa zrębów demokratycznego Państwa Polskiego powinna się 
odbywać wspólnym wysiłkiem wszystkich Polaków zamieszkałych za-
równo w kraju, jak i za jego granicami.

W związku z tym Ryszard Kaczorowski, Prezydent rezydujący w Lon-
dynie, złożył na moje ręce następującą deklarację:

Uznając, że wybrany z woli Narodu w wyborach powszechnych Pre-
zydent Lech Wałęsa jest najwyższym przedstawicielem Państwa Polskie-
go oświadczam, że:

 − moja misja prezydencka została wypełniona oraz zakończona 
i przekazuję insygnia prezydenckie Prezydentowi Lechowi Wałęsie, jako 
symbole ciągłości II Rzeczypospolitej,

 − wszystkie instytucje pozostające pod moim zwierzchnictwem uzna-
ją zwierzchnictwo Prezydenta Lecha Wałęsy,

 − Rada Narodowa w Londynie ulegnie rozwiązaniu z chwilą ukonstytu-
owania się Sejmu i Senatu wybranych w powszechnych, wolnych wyborach,

 − dotychczasowy Rząd Rzeczypospolitej na Uchodźstwie ulega prze-
kształceniu w Komisję Likwidacyjną, która doprowadzi do zakończenia 
działalności wszystkich instytucji rządowych na obczyźnie,

 − przekazywanie spraw i instytucji na obczyźnie władzom krajowym 
będzie odbywało się sukcesywnie, nie później niż do 31 grudnia 1991 roku; 
wnioski Komisji Likwidacyjnej w tym zakresie, po konsultacji z Radą Na-
rodową (do czasu jej rozwiązania), będą przedstawiane do akceptacji Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; do Komisji Likwidacyjnej zostaną 
zaproszeni również wyznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Wałęsę przedstawiciele władz krajowych.

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(–) Andrzej Stelmachowski

Sporządzono na Zamku Królewskim  
w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Szef Kancelarii Senatu

Wojciech Sawicki”

45 IPMS, sygn. A 48 z. VII 69, także Dz.U. 1990, nr 5, cz. II, poz. 61.
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Uroczystość otworzyło przemówienie marszałka Senatu. Stwierdził, 
że jest ona aktem „uznania dla walki tysięcy kombatantów pozostałych 
poza granicami kraju. Jest to akt uznania dla tych, którzy nieśli sztandar 
i głosili hasła niepodległościowe nawet wówczas, gdy my tu w kraju mu-
sieliśmy milczeć. Jest to wreszcie akt uznania dla tych wszystkich, którzy 
potrafili wierzyć w Polskę i mieć nadzieję jej zmartwychwstania nawet 
wbrew wszelkim okolicznościom”46. Marszałek akt ten nazwał też milo-
wym krokiem w budowie zrębów III Rzeczypospolitej. Następnie mar-
szałek odczytał oświadczenie R. Kaczorowskiego o zakończeniu jego misji 
prezydenckiej i że wszystkie instytucje będące pod jego zwierzchnictwem 
uznają zwierzchnictwo prezydenta L. Wałęsy. Rada Narodowa RP zakoń-
czy swą działalność z chwilą ukonstytuowania się izb ustawodawczych, 
a rząd emigracyjny przekształca się w Komisję Likwidacyjną.

Następnie głos zabrał prezydent R. Kaczorowski, mówiąc m.in., że 
„insygnie te były zarówno naszym atutem prawnym, jak i symbolem 
wiary w odbudowę umęczonego kraju. Prawowite władze polskie poza 
granicami kraju przestały być uznawane przez obce kancelarie dyploma-
tyczne, były jednak one akredytowane w sercach polskich w ojczyźnie 
i na emigracji. Ten klejnot patriotycznej wierności dla Tej, która nie zgi-
nęła, szczególnym blaskiem świecił w głębi narodowej nocy”47. Ostatni 
przemówił L. Wałęsa. Prezydenta na Uchodźstwie uznał, za „symbol na-
szej suwerenności” oraz stwierdził, że „władze polskie na uchodźstwie 
wypełniły godnie i zwycięsko swą historyczną misję. Raz jeszcze na ręce 
Pana Prezydenta za wszystko dziękuję”48.

Protokół przekazania insygniów podpisany został tylko przez mar-
szałka Senatu, a nie jak projektowano przez obu prezydentów. Po ode-
graniu hymnu narodowego R. Kaczorowski i L. Wałęsa podeszli do 
stołu, na którym wyłożone były insygnia. Obejmowały one: Chorągiew 
Rzeczypospolitej (przysługiwała tylko prezydentowi, przed wojną wi-
siała na Zamku Królewskim w Warszawie), trzy pieczęcie prezydenckie 
– jedna do tuszu, druga do laku oraz trzecia sucha do wytłoczeń, orygi-
nał Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r. Oprócz insygniów pre-

46 Dz.U. 1990, nr 5, cz. II. Przemówienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej, prof. 
Andrzeja Stelmachowskiego na uroczystości przekazania insygniów prezydenckich na 
zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku.

47 Ibidem. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Ka-
czorowskiego na uroczystości przekazania insygniów prezydenckich nowo obranemu 
Prezydentowi Lechowi Wałęsie na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 
1990 roku.

48 Ibidem. Przemówienie nowo obranego Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy 
na uroczystości przekazania insygniów prezydenckich na Zamku Królewskim w Warsza-
wie w dniu 22 grudnia 1990 roku. 
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zydenckich przekazano jeszcze komplet Orderu Orła Białego – Gwiazda, 
Krzyż i Wstęga oraz komplet I klasy Orderu Odrodzenia Polski (egzem-
plarze tych orderów używane były przez wszystkich kolejnych prezy-
dentów od 1939 r. przebywających na obczyźnie), suche pieczęcie do 
dyplomów tych orderów oraz trzy pieczęcie różnej wielkości z napisem 
Kancelaria Senatu.

Zastosowane rozwiązanie problemu zakończenia istnienia władz emi-
gracyjnych miało swoich przeciwników zarówno w kraju (np. niektórzy 
posłowie), jak i na obczyźnie. Przeciwnikami byli niektórzy członkowie 
Rady Narodowej a nawet rządu. Decyzja R. Kaczorowskiego miała także 
gorących zwolenników. W tej sprawie wypowiedziała się osoba o niewąt-
pliwym autorytecie moralnym – w liście otwartym do prezydenta R. Ka-
czorowskiego z Waszyngtonu 31 grudnia 1990 r. Jan Nowak-Jeziorański 
pisał: „oparł się Pan, Panie Prezydencie tym, którzy szukali uzasadnienia 
zwłoki w dokonaniu tego aktu. Uznał Pan słusznie, że najważniejszym 
suwerenem jest naród. Zarówno miejsce, jak i chwila przekazania symboli 
niepodległego państwa jego prawowitej władzy podkreśliła nieprzerwa-
ną ciągłość utrzymaną przez pół wieku rządów narzuconych Polsce przez 
obcą przemoc. Każdy dzień zwłoki byłby wobec woli narodu uzurpacją 
ujmując z tego wielkiego dorobku, z którego dzięki Pana decyzji mamy 
wszyscy prawo być dumni. Pokazał bowiem, że Prezydent i rząd na wy-
gnaniu nie kierowały się nigdy swoją własną racją istnienia i swoim par-
tykularnym interesem, lecz służyły zawsze nadrzędnemu dobru Rzeczy-
pospolitej”49.

W dniu 22 grudnia 1990 r. został wydany ostatni numer „Dzienni-
ka Ustaw RP na Emigracji”. Zamieszczono w nim szereg aktów praw-
nych związanych z zakończeniem działalności przez naczelne władze 
na obczyźnie, a wśród nich dekret z 20 grudnia 1990 r. o zakończeniu 
działalności i rozwiązaniu Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie50. 
Spośród jego członków została wyłoniona Komisja Likwidacyjna, której 
zadaniem było doprowadzenie do zakończenia działalności wszystkich 
instytucji rządowych na obczyźnie. Rada Narodowa RP natomiast ule-
gła rozwiązaniu po ukonstytuowaniu się Sejmu i Senatu wyłonionych 
w wolnych wyborach. Cel emigracji politycznej – walka o niepodległą 
Polskę – został osiągnięty.

Działalność władz państwowych na obczyźnie została niezwykle 
wysoko oceniona przez izby ustawodawcze III Rzeczypospolitej. Przeja-
wem tego są: uchwała Sejmu z 18 grudnia 1991 r. w sprawie zakończe-

49 IPMS, sygn. A 48 z. VII 47. List otwarty Jana Nowak-Jeziorańskiego do prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego. Waszyngton 31 grudnia 1990 r.

50 Dz.U. 1990, nr 5, poz. 55.
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nia działalności przez Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej w Lon-
dynie, uchwała Senatu z 16 kwietnia 1998 r. o ciągłości prawnej między 
II a III Rzecząpospolitą Polską oraz ustawa z 30 maja 1996 r. o uposażeniu 
byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej51. Zgodnie z jej art. 1 ust. 3 
uprawnienia wynikające z tej ustawy „przysługują również ostatniemu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – Ryszardowi 
Kaczorowskiemu”. Należy przy tym zaznaczyć, że w czasie uchwalania 
ustawy był on jedynym żyjącym prezydentem emigracyjnym.
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Samodzielność samorządu 
terytorialnego – realizacja zadań 

publicznych a swoboda  
zawierania umów 

1. Samo pojęcie „samodzielność” zarówno w teorii, jak i praktyce jest 
rozumiane w sposób wieloznaczny i nieostry. Ustawodawca polski, sta-
tuując samodzielność samorządu terytorialnego i gwarantując konstytu-
cyjnie jego ochronę w art. 16 ust. 2 w związku z art. 165 ust. 2 ustawy 
zasadniczej, nie określił w konstytucji, jak również ustawach ustrojowych 
dotyczących samorządu terytorialnego jej zakresu. Ustawodawca wprost 
nie definiuje istoty samodzielności. W tym stanie rzeczy samodzielność 
samorządu terytorialnego musi być wynikiem interpretacji norm kon-
stytucyjnych i ustawowych1. Na zakres interpretacji w praktyce wpływa 
niewątpliwie to, że realizacja władztwa publicznego przez samorząd na-
stępuje z woli suwerena. Istotą władztwa jest jednak samodzielne decydo-
wanie o sposobie wykonania zadań2. Samorząd działa w sferze imperium 
(sfera władcza) oraz w sferze dominium (sfera niewładcza). 

Samodzielność może więc być rozpatrywana przez pryzmat prawa pry-
watnego oraz przez pryzmat prawa publicznego. Nie jest ona zjawiskiem 
jednorodnym. W ramach samodzielności publiczno-prawnej mieści się na 

1 Tak: J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2011, s. 45. Z kolei I. Lipowicz przyjmuje samodzielność samorządu w dwóch 
aspektach – samodzielności w realizacji zadań publicznych i samodzielności, która służy 
większej swobodzie i poczuciu bezpieczeństwa w wypełnianiu konstytucyjnej i ustawowej 
roli samorządu – patrz: I. Lipowicz, Samodzielność samorządu terytorialnego w świetle Konsty-
tucji, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4(81), s. 190.

2 Szerzej na ten temat: R.P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorzą-
du terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] R.P. Krawczyk, 
A. Borowicz, Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, Łódź 
2016, s. 43–85.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.06

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.06
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pewno samodzielność ustrojowa oraz materialno-prawna. Samodzielność 
jednostek samorządowych skierowana jest na zewnątrz i dotyczy stosun-
ków z innymi podmiotami. Co ciekawe, ustawodawca dokonał zaniechania 
w regulacji stosunków jednostek samorządowych wobec siebie. 

Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie od samego początku 
restytucji w Polsce samorządu terytorialnego podkreślał, że samodzielność 
samorządu jest wartością chronioną, ale nie absolutną3, oraz że samodziel-
ność w żadnym jego aspekcie nie ma charakteru bezwzględnego4. Samo-
rząd, stanowiąc ważną część władzy publicznej, ma służyć lepszej reali-
zacji praw jednostki. Ochrona samodzielności – jak stwierdza w wyroku 
z 4 maja 1998 r. Trybunał Konstytucyjny, „nie może wykluczać lub znosić 
całkowicie albo w istotnej części prawa ustawodawcy do kształtowania 
stosunków w państwie. Ingerencja ustawodawcy w sferę samodzielności 
gmin powinna znajdować uzasadnienie w konstytucyjnie określonych 
celach i konstytucyjnie chronionych wartościach, których przedkładanie 
nad zasadę samodzielności gmin zależy od oceny ustawodawcy”5. 

Niewątpliwie ze sferą samodzielności samorządu terytorialnego wią-
że się również sposób wykonywania własnych zadań publicznych przez 
samorząd. Zasadą jest, że JST wykonując zadania własne ma swobodę 
wyboru sposobu ich realizacji6. Honorowanie zasady autonomii w zakre-
sie sposobu wykonywania zadań publicznych służących zaspokajaniu 
potrzeb wspólnoty samorządowej należy upatrywać w brzmieniu art. 16 
ust. 2, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 
i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, JST mogą 
wykonywać zadania publiczne o charakterze własnym w jednej z nastę-
pujących form organizacyjno-prawnych prowadzonej przez siebie dzia-
łalności:

1) w formie własnej jednostki organizacyjnej, w szczególności w for-
mie samorządowego zakładu budżetowego;

2) poprzez powierzenie wykonania określonych zadań osobom trze-
cim na podstawie umowy (art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej);

3 Wyrok z dnia 4 maja 1998 r., K38/97, OTK 1998, nr 3, poz. 31.
4 Orzeczenie TK z dnia 24 stycznia 1995 r., K 5/94, OTK 1995, nr 1, poz. 3; orzeczenie 

TK z dnia 17 października 1995 r., K 10/95, OTK 1995, nr 2, poz. 10; orzeczenie TK z dnia 
23 października 1996., K 1/96, OTK 1996, nr 5, poz. 38.

5 K 38/97, OTK 1998, nr 3, poz. 31. 
6 C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 

2002, s. 51; R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz 
z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011, 
s. 140; A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym, Komentarz, Warszawa 
2000, s. 74; J.J. Zięty, Ustawa o gospodarce komunalnej, Warszawa 2012, s. 51.
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3) w formie utworzonej przez siebie spółki prawa handlowego 
– tj. spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 9 
ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej), jak również spółki komandy-
towej lub komandytowo-akcyjnej (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym).

Samorządowy zakład budżetowy jest jedną z jednostek sektora finan-
sów publicznych wymienianych w art. 9 ustawy o finansach publicznych 
(dalej ufp), który może wykonywać na rzecz JST enumeratywnie wymie-
nione w art. 14 ufp zadania własne jednostki samorządowej. Zadania 
w świetle art. 15 ufp wykonuje odpłatnie, pokrywając koszty swej dzia-
łalności z przychodów własnych z możliwością otrzymywania z budżetu 
JST dotacji przedmiotowych, celowych na zadania bieżące lub na finan-
sowanie albo dofinansowanie inwestycji. Na podstawie odrębnych ustaw 
może otrzymywać także dotacje podmiotowe. Samorządowy zakład bu-
dżetowy, wykonując zadania własne gminy, nie ma obowiązku stosowa-
nia prawa zamówień publicznych. Zakład budżetowy działa w ramach 
osobowości prawnej gminy, nie posiada samodzielnej zdolności prawnej 
– powierzenie mu do realizacji zadania nie wypełnia dyspozycji pojęcia 
zamówienia publicznego. I choć ustawa prawo zamówień publicznych nie 
formułuje wprost zakazu udziału w przetargu o zamówienie publiczne, to 
zakaz ten można wywieść z ustawy o gospodarce komunalnej. Artykuł 7 
tej ustawy wskazuje, że działalność wykraczająca poza bieżące i nieprze-
rwane zaspokajanie potrzeb publicznych danej JST nie może być wykony-
wana w formie samorządowego zakładu budżetowego. Oznacza to tak-
że, że samorządowy zakład budżetowy nie może zaspokajać zbiorowych 
potrzeb innej wspólnoty samorządowej. Doktryna przyznaje jednak, że 
zaspokajanie potrzeb innej wspólnoty może mieć miejsce na podstawie 
porozumienia administracyjnego JST7.

Decydując się na drugie rozwiązanie, tj. na powierzenie wykonania 
zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, 
osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym oso-
bowości prawnej, JST obok stosowania przepisów ustawy o finansach pu-
blicznych winny korzystać z trybów określonych w następujących:

 − ustawie z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym8,
 − ustawie z 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi9,
 − ustawie z 16 grudnia 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym10,

7 Tak: J.J. Zięty, Ustawa…, s. 46.
8 Dz.U. 2015, poz. 696, t.j.
9 Dz.U. 2016, poz. 1920, t.j.
10 Dz.U. 2016, poz. 1867, t.j.
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 − ustawie z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie11,

 − ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych12,
 − albo na zasadach ogólnych.

Trzecie rozwiązanie – zlecanie przez gminy usług w zakresie reali-
zacji zadań komunalnych spółkom komunalnym – wiąże się z tzw. pro-
blematyką umów „in house” (zleceń bezpośrednich), za dopuszczeniem 
których opowiedział się Urząd Zamówień Publicznych, wydając w 2011 r. 
opinię dotyczącą zlecania przez gminy usług w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami komunalnymi spółkom prawa handlowego tworzonym 
przez te gminy13. Opinia nawiązuje do wyroku z dnia 19 listopada 1999 r. 
w sprawie C-107/98 „Teckal” oraz wyroku z dnia 19 kwietnia 2007 r. Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości – C-295/05 „Tragsa” – teza 55 oraz 
powołane tam orzecznictwo zamówienia in house14.

Jak stwierdzono w opinii TS, UE stoi na stanowisku, że nie stosuje 
się przepisów prawa zamówień publicznych, jeżeli zamówienia udzie-
lane są przez JST podległym sobie podmiotom. Oznacza to, że organ 
administracji publicznej, udzielając zamówienia, musi sprawować nad 
podmiotem, któremu to zamówienie zostało udzielone, kontrolę analo-
giczną do kontroli sprawowanej nad swoimi własnymi służbami oraz 
nadto podmiot wykonujący zamówienie musi wykonywać swoją dzia-
łalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującej go jednostki lub jed-
nostek15.

W opinii wyrażonej przez UZP w dniu 7 października 2009 r. znaj-
dujemy stanowisko, że „Do powierzenia zadań z zakresu użyteczności 
publicznej jednostce organizacyjnej gminy w drodze aktu kreującego tę 
jednostkę ustawa PZP nie znajduje zastosowania”. Podobne stanowisko 
zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 sierpnia 2005 r.16 
W wyroku wyraźnie stwierdzono, że „Wykonywanie przez gminę zadań 
komunalnych we własnym zakresie przez utworzoną w tym celu jednost-
kę organizacyjną siłą rzeczy zawarcia umowy nie wymaga. Podstawą po-
wierzenia wykonywania tych zadań jest bowiem sam akt organu gminy 
powołujący do życia tę jednostkę i określający przedmiot jej działania. 
[...] W stosunkach zachodzących pomiędzy gminą i utworzoną przez nią 

11 Dz.U. 2016, poz. 1817, t.j.
12 T.j.: Dz.U. 2015, poz. 2164, zmiana: Dz.U. 2016, poz. 1020.
13 Opinia Urzędu Zamówień Publicznych, w: Informator Urzędu Zamówień 

Publicznych  nr 10/2011.
14 Patrz: Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 10/2011, s. 16–19.
15 Takie warunki po raz pierwszy sformułowano w orzeczeniu ETS z dnia 19 listopada 

1999 roku w sprawie C-107/98 „Teckal”.
16 Sygn. akt II GSK 105/05, Lex nr 155826.
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jednostką organizacyjną jest również miejsce na zawarcie umowy o re-
alizację zamówienia publicznego na rzecz gminy. Jednakże pod warun-
kiem, że mamy do czynienia ze zleceniem zamówienia nie mieszczącego 
się w zakresie zadań, dla których gmina powołała tę jednostkę”. Podobne 
stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-
wie w wyroku z dnia 10 listopada 2005 r.17

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jeżeli przepi-
sy szczególne nie stanowią inaczej, wybór określonej formy prawnej, w ja-
kiej dana JST będzie wykonywać swoje zadania własne należy do organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Powierzanie przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywa-
nia zadań wymienionym podmiotom powinno następować zgodnie z art. 
3 ust. 1 u.g.k. „w drodze umowy na zasadach ogólnych”. Dyskusyjnym 
w literaturze przedmiotu jest charakter tej umowy – cywilnoprawny czy 
publicznoprawny lub administracyjny. Z ustaw odrębnych (ustawa o fi-
nansach publicznych, ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym, usta-
wa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prawo zamówień 
publicznych) wynika, że umowy powierzające zadania z zakresu gospo-
darki komunalnej są umowami cywilnoprawnymi. Można mieć wątpli-
wość, czy powierzanie różnym podmiotom zadań z zakresu gospodarki 
komunalnej na podstawie umów cywilnych jest rozwiązaniem szczę-
śliwym. Na podstawie tych umów realizuje się zadania publiczne, co 
wymaga od strony samorządowej działania w interesie publicznym 
oraz działania dla dobra ogółu. Otwarte pozostaje pytanie, czy te prze-
słanki brane są pod uwagę w przypadku zawierania umów przez JST 
z własnymi jednostkami organizacyjnymi poza wymogami ustawy 
prawo zamówień publicznych. Przeciwnicy wykorzystywania umów  
„in hou se” w funkcjonowaniu JST wskazują, że mogą one być formą ukry-
tego dofinansowywania własnych jednostek organizacyjnych, w szcze-
gólności spółek komunalnych.

Należy jednak zauważyć, że w przypadku własnych jednostek orga-
nizacyjnych JST powierza wykonywanie określonych zadań publicznych 
w akcie założycielskim danej jednostki, co w żaden sposób nie wiąże 
się z zawarciem umowy cywilnoprawnej. Co do zasady nie zawiera się 
umów z samym sobą. Z własnymi jednostkami organizacyjnymi jednost-
ki samorządu terytorialnego nie zawierają i nie mogą zawierać umów, 
i nie chodzi tu tylko o umowy, na podstawie których mogłoby dojść do 
powierzenia danej jednostce organizacyjnej określonego zadania komu-
nalnego, ale chodzi tu również o wszelkiego rodzaju umowy. W literatu-
rze przedmiotu w ogóle kwestionuje się w takim przypadku używanie 

17 Sygn. akt III SA/ Wa 2445, Lex nr 191962.
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terminu „powierzenie wykonywania zadania na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej”18. Powierzenie zadania z art. 3 ust. 1 u.g.k. nie następuje 
na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Na gruncie powołanego wyżej przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o go-
spodarce komunalnej wskazać można, że ustawodawca udzielenie za-
mówienia publicznego uznał za jedną z formuł powierzenia realizacji 
zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Zaznaczyć przy tym należy, 
że formuł tych wymienił jeszcze kilka, mających oparcie w odmiennych 
reżimach prawnych. W przypadku niektórych z tych reżimów, kon-
kretnie zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane i usłu-
gi, pojawiło się zagadnienie dopuszczalności powierzania zadań (czyli 
zawierania umów w sprawie zamówień publicznych i umów koncesji) 
z pominięciem obowiązujących w danym zakresie regulacji, jeżeli po-
wierzenie to (zawarcie umowy) następuje w stosunku do podmiotów 
odrębnych od zlecającego (osób prawnych), ale spełniających określone 
cechy (kryteria). Zagadnienie to dotyka zamówień „in house” sensu largo 
w odróżnieniu od zamówień na rzecz podległych jednostek organizacyj-
nych (działających w ramach osobowości prawnej zlecającego zadanie). 
Zamówienia „in house” obejmują zatem zarówno udzielenie zamówienia 
publicznego, jak również udzielenie koncesji na roboty budowlane lub 
usługi19. 

Polski ustawodawca do roku 2014 przeniósł dorobek orzecznictwa 
ETS i TSUE w kwestii zlecania zadań własnym jednostkom organizacyj-
nym do ustawy Prawo zamówień publicznych20 w ograniczonym zakresie, 
co dotyczyło udzielania zamówień publicznych na rzecz instytucji gospo-
darki budżetowej (osoby prawne). Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy Prawo 
zamówień publicznych21 przed implementacją dyrektywy 2014/24/UE – co 
nastąpiło 16 kwietnia 2016 r. – ustawy nie stosowało się do zamówień 
udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy pu-
blicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli 
łącznie były spełnione następujące warunki: 

a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej 
dotyczyła wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy 
publicznej; 

18 Tak: C. Banasiński i M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej..., s. 44.  
19 Patrz; R. Cieślak, Na jakich zasadach można zawrzeć koncesje in-house, „Gazeta 

Samorządu i Administracji” 2017, nr 2.
20 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, Dz.U., nr 19, 

poz. 177 z póź. zm.
21 Artykuł 4 pkt 13 ustawy prawo zamówień publicznych dodany został przez art. 61 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009, nr 157, poz. 1241) z dniem 1 stycznia 2010 r.
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b) organ władzy publicznej sprawował nad instytucją gospodarki 
budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własny-
mi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności 
polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące 
zarządzania sprawami instytucji; 

c) przedmiot zamówienia należał do zakresu działalności podstawo-
wej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Bez wątpienia powołana regulacja nawiązywała do kryteriów sfor-
mułowanych przez orzecznictwo ETS, które dopuszczało odstąpienie od 
stosowania przez podmiot publiczny procedur udzielania zamówień pu-
blicznych lub udzielania koncesji w przypadku zawierania umowy z pod-
miotem odrębnym, obdarzonym osobowością prawną, jeżeli:

1) podmiot publiczny sprawuje nad drugim podmiotem kontrolę po-
dobną (analogiczną) do tej, jaką sprawuje w stosunku do swoich własnych 
służb oraz

2) kontrolowany podmiot zasadniczą część działalności wykonuje na 
rzecz podmiotu publicznego (kontrolującego).

Kryteria te zostały sformułowane, jak wyżej podkreślaliśmy, po raz 
pierwszy w sprawie C 107/98 „Teckal” i były przedmiotem rozważenia 
Trybunału, i przy okazji pogłębienia, w kolejnych orzeczeniach wpisują-
cych się w nurt orzecznictwa dotyczącego zamówień „in house”, czyli orze-
czeniach w sprawie: C-349/97, C-84/03, C-26/03 („Stadt Halle”); C-231/03 
(„Coname”), C-458/03 („Parking Brixen”), C-29/04 („Modling Abfall”).

Analiza orzecznictwa ETS z tego okresu uzasadnia wniosek, że na-
wet o ile TSUE dopuszczał uchylenie obowiązku stosowania omawia-
nych procedur, to wyjątek ten interpretował bardzo ściśle, mając na 
względzie podstawowe zasady prawa unijnego – równego traktowania, 
konkurencji, niedyskryminacji oraz przejrzystości. W powołanych wy-
żej orzeczeniach ETS, formułując kryteria pozwalające na odstąpienie od 
tych zasad, przyjmował, co do zasady, że w analizowanym stanie fak-
tycznym nie miały one miejsca. Przesłankami do takich stwierdzeń były 
w szczególności:

 − udział podmiotów prywatnych w kapitale spółki, co wyklucza 
możliwość uznania, że podmiot publiczny sprawuje nad innym pod-
miotem kontrolę analogiczną w stosunku do sprawowanej w stosunku 
do swoich służby, czy też jednostek podległych (np. wyrok C-29/04 i wy-
rok C-26/03); 

 − zarząd innego podmiotu korzysta z szerokich uprawnień; zmianie 
(rozszerzeniu) uległ przedmiotowy zakres działalności; nabycie w pod-
miocie trzecim udziałów w przyszłości jest potencjalnie otwarte dla in-
nych podmiotów (np. wyrok C-458/03; wyrok C-29/04). 
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Sumując, zawarcie przez podmiot publiczny (jednostkę samorządu te-
rytorialnego) odpłatnej umowy z odrębnym podmiotem (wyposażonym 
w przymiot osobowości prawnej), której przedmiotem jest nabycie usług, 
dostaw lub robót budowlanych, jest udzieleniem zamówienia publicznego. 
W określonym zakresie wyłączenia ze stosowania zasad i procedur udziela-
nia zamówień publicznych przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych22 
– w art. 4. Wśród tych wyłączeń, w art. 4 pkt 13, ustawodawca przewidział 
zwolnienie nawiązujące do orzeczeń ETS identyfikowanych w wyrokach 
jako zamówienia w zakresie „in house”, w odniesieniu do instytucji gospo-
darki budżetowej (art. 23 ustawy o finansach publicznych). Nie rozszerzył 
jednak tego zwolnienia na inne sytuacje i podmioty zamawiające. 

2. Sytuacja taka w ustawodawstwie Unii Europejskiej miała miejsce 
do 15 stycznia 2014 r. Wówczas to Parlament Europejski i Rada Europej-
ska podjęły dyrektywę 2014/24/UE23. W art. 12 dyrektywa stanowi: „Za-
mówienia publiczne udzielone przez instytucję zamawiającą prawa pry-
watnego lub publicznego nie jest objęte zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;

b) ponad 80% działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowa-
dzone w ramach wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucje 
zamawiającą sprawującą kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolo-
wane przez te instytucję zamawiającą;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału 
kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego 
o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy 
krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z traktatami, oraz nie wywie-
rających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną;

d) uznaje się, że instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jed-
nostkami w rozumieniu akapitu pierwszego lit a), jeżeli wywiera decy-
dujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kon-
trolowanej osoby prawnej. Kontrolę tę może sprawować także inna osoba 
prawna, która sama jest kontrolowana w ten sam sposób przez instytucję 
zamawiającą.

Punkt 31 uzasadnienia dyrektywy stwierdzał, że „istnieje znaczna 
niepewność prawna co do tego, w jakim stopniu umowy w sprawie za-

22 Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.
23 Dyrektywa 2014/24/UE  w sprawie zamówień publicznych opublikowana została 

w dniu 26 lutego 2014 r. Uchyliła ona dyrektywę 2004/18/WE.
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mówień zawarte pomiędzy podmiotami sektora publicznego powinny 
podlegać przepisom dotyczącym zamówień publicznych […] Dlatego też 
konieczne jest doprecyzowanie, w jakich przypadkach umowy zwiera-
ne w obrębie sektora publicznego nie podlegają obowiązkowi stosowa-
nia przepisów dotyczących zamówień publicznych”. Dalej stwierdza, że 
„Sam fakt, że obie strony umowy są organami publicznymi, nie wyklucza 
jako taki zastosowania przepisów dotyczących zamówień” oraz „Należy 
zagwarantować, że żadna współpraca publiczno-prywatna podlegająca 
wyłączeniu nie skutkuje zakłóceniem konkurencji w odniesieniu do pry-
watnych wykonawców w zakresie, w jakim współpraca taka stawia pry-
watnego usługodawcę w sytuacji przewagi nad jego konkurentami”.

3. Dla uznania bezpośredniego stosowania prawa europejskiego 
w postaci dyrektywy UE poza polskimi uregulowaniami ustawowy-
mi wymagane jest również wyjaśnienie zasady bezpośredniego skutku 
prawa europejskiego. Zasada ta wraz z zasadą pierwszeństwa jest fun-
damentem prawa wspólnotowego. Zasada ta została ustanowiona przez 
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Van Gend en Loos z dnia 
5 lutego 1963 r.24 Zasada pierwszeństwa dotyczy wszystkich aktów wspól-
notowych, które mają moc wiążącą. Państwa członkowskie nie mogą więc 
stosować przepisu krajowego, który jest niezgodny z prawem wspólno-
towym. Pierwszeństwo prawa wspólnotowego nad prawem krajowym 
jest absolutne. Dlatego zasada ta stosuje się do wszystkich wiążących ak-
tów wspólnotowych niezależnie od tego, czy zaliczają się do prawa pier-
wotnego, czy do prawa wtórnego.

Bezpośredni skutek prawa europejskiego występuje na poziomie ho-
ryzontalnym i wertykalnym. Ten pierwszy dotyczy stosunków między 
osobami prywatnymi i oznacza, że te kategorie osób mogą powoływać się 
na normy unijne w sporach między sobą. Poziom wertykalny natomiast 
dotyczy stosunków między osobami a państwem i oznacza, że obywatele 
mogą powoływać się na normy europejskie w stosunku do państwa. Bez-
pośredni skutek prawa europejskiego inaczej kształtuje się w przypadku 
prawa europejskiego o charakterze pierwotnym (traktaty założycielskie 
wraz z kolejnymi modyfikacjami oraz traktaty akcesyjne, w tym traktat 
kopenhaski), a inaczej w przypadku prawa europejskiego o charakterze 
wtórnym (rozporządzenia, dyrektywy i decyzje). Bezpośredni skutek pra-
wo pierwotne wywołuje w przypadku, gdy obowiązki są doprecyzowa-
ne jasno, bezwarunkowo bez odwoływania się do dodatkowych środków 
– krajowych czy wspólnotowych. Trybunał Sprawiedliwości UE odmówił 
jednak zastosowania zasady bezpośredniego skutku w wyroku z 12 grud-

24 Sprawa C 26/62.

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_pl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_pl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_pl.htm
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nia 1990 r. – P. Kaefer i A. Procacci przeciwko Państwu Francuskiemu25, 
ponieważ państwo posiadało pewien margines działania dotyczący wpro-
wadzenia danego przepisu.

Bezpośredni skutek prawa wtórnego zależy od rodzaju aktu. W przy-
padku rozporządzeń na podstawie art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej akty te mają zawsze prawo być w pełni bezpośrednio 
stosowane w państwach członkowskich.

Dyrektywy natomiast są kierowane do państw członkowskich – ich 
rządów. Wiążą one co do osiągniętego rezultatu, który ma być osiągnięty, 
pozostawiają jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środ-
ków. Zasadą jest transponowanie dyrektywy w czasie wyznaczonym do 
prawa krajowego. Tylko w niektórych przypadkach ma zastosowanie 
zasada bezpośredniego skutku w celu ochrony praw osób indywidual-
nych. W wyroku z dnia 4 grudnia 1974 r. – Van Duyn26, Trybunał Sprawie-
dliwości uznał, że dyrektywa ma bezpośredni skutek, jeżeli jej przepisy 
są bezwarunkowe, a także jasne i precyzyjne. Skutek bezpośredni może 
mieć jednak tylko charakter wertykalny i może być stosowany wówczas, 
gdy państwo członkowskie nie transponowało dyrektywy w terminie27 
(tak w wyroku z dnia 5 kwietnia 1979 r. – T. Ratti)28.

Decyzje mogą mieć bezpośredni skutek, jeżeli adresowane są do 
państwa członkowskiego. W wyroku z dnia 10 listopada 1992 r. – Hansa 
Fleisch29, TS uznał tylko bezpośredni skutek wertykalny.

4. Jeszcze przed implementacją prawa wspólnotowego w zakresie 
umów bezpośrednich w praktyce działania samorządów, rozwiązania „in 
house” próbuje się również przenieść na podmioty objęte ustawą z dnia 
27 kwietnia 2007 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U., nr 94, poz. 651). 
Z taką praktyką RIO w Łodzi na terenie województwa łódzkiego spotka-
ła się podczas kontroli Miasta B. W podanym przypadku wykorzystano 
spółdzielnię socjalną do obsługi urzędu Miasta. Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Łodzi nie kwestionowała samego faktu powołania spół-
dzielni socjalnej – wprost przeciwnie uważała ją za przykład tzw. dobrych 
praktyk w samorządzie. Jednak w sytuacji, kiedy ustawodawca krajowy 
nie implementował do polskiego porządku prawnego ukształtowanej 

25 Sprawy połączone C-100/89 i C-101/89.
26 Sprawa  C-41/74.
27 Z taką sytuacją, jak się wydaje, mamy do czynienia w przypadku dyrektywy Par-

lamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w trans-
granicznej opiece zdrowotnej, która weszła w życie w UE w dniu 25 października 2013 r. 
i w Polsce nie została transponowana przed tą datą do ustawy.

28 Sprawa 148/78 Pubblico Ministereo p. Tullio Ratti.
29 C 156/91.



69

Samodzielność samorządu terytorialnego – realizacja zadań publicznych...

w orzecznictwie TS doktryny „in house” w odniesieniu do JST, to wąt-
pliwa jest możliwość bezpośredniego powoływania się na orzecznictwo 
ETS przy zawieraniu umowy z własną spółką komunalną. Odstępstwo od 
ustawowego obowiązku stosowania ustawy pzp winno wynikać z przepi-
sów prawa materialnego. W tym przypadku podstawą powierzenia wła-
snej spółce komunalnej zadania gminnego byłaby umowa oparta na pro-
cedurach przewidzianych w aktach, do których odwołuje się art. 3 ustawy 
o gospodarce komunalnej30.

Spółdzielnie socjalne zostały powołane w celu społecznej i zawodowej 
reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania wymienione 
w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. Przedmiotem działalności spółdzielni so-
cjalnych jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę 
osobistą jej członków. Oznacza to, że spółdzielnie co do zasady nie powin-
ny zlecać innym podmiotom zadań, które same wykonują.

W świetle art. 8 ust. 1 powyższej ustawy „Statutowa działalność spół-
dzielni socjalnej w części obejmującej działalność w zakresie społecznej 
i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 
(działalność społeczna i oświatowo-kulturalna prowadzona na rzecz swo-
ich członków oraz ich środowiska lokalnego), nie jest działalnością gospo-
darczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej31. 

W prawie unijnym przedsiębiorstwem jest podmiot prowadzący dzia-
łalność gospodarczą32, niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej 
oraz źródeł finansowania33. Nie ma znaczenia, czy dany podmiot dzia-
ła w celu osiągnięcia zysku34. Za działalność gospodarczą jednocześnie 
uznaje się oferowanie dóbr i usług na rynku35.

Spółdzielnie socjalne posiadają osobowość prawną (art. 1 ust. 2 usta-
wy o s.s.) z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego36. Spółdziel-
ni socjalnych nie można zaliczyć do własnych jednostek organizacyjnych 
(które powoływane są do wykonywania zadań komunalnych), pomimo 

30 Tak: J. Sadowy, Interes publiczny a obowiązek przetargowy udzielania zamówienia na 
odbiór odpadów komunalnych, „Finanse Komunalne” 2014, nr 6, s. 48.

31 Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z póź. zm.
32 Art. 1 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 

2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zasto-
sowaniu art. 87 i 88 TWE (Dz.Urz. L 214 z 9 sierpnia 2008 r.).

33 Orzeczenie TSUE z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C-41/90 Hofner i Eiser 
v. Macrotron GmbH.

34 Orzeczenie TSUE z dnia 21 września 1999 r. w sprawie C-67/96 Albany.
35 Orzeczenie TSUE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja v. Włochy.
36 Art. 6 ustawy o s.s. w/z z art. 11 § 1 ustawy z dnia 16 września 1988 r. Prawo spół-

dzielcze, Dz.U. 2013, poz. 1443, t.j.
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tego, że spółdzielnie mogą być tworzone np. art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o s.s. 
m.in. przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Zadania, 
jakie wykonują na podstawie ustawy o s.s., nie należą do kategorii zadań 
własnych gminy. Można rozważać, czy mieszczą się w zadaniach powiatu 
(art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym). Tym bardziej 
trudno przyjąć, że w oparciu o umowy „in house” mogą wykonywać za-
dania publiczne bez stosowania ustawy PZP. Przede wszystkim dlatego, 
że spółdzielnie socjalne nie wykonują swojej działalności statutowej w za-
sadniczej części na rzecz kontrolującej ją jednostki samorządu terytorial-
nego. Trudno też założyć, że ustawa o s.s. została uchwalona tylko po to, 
aby JST w większym zakresie mogły omijać przepisy ustawy PZP.

Należy zauważyć, że rozważania ETS dotyczące umów „in house” zo-
stały do 2014 r. implementowane do polskiego prawa zamówień publicz-
nych w art. 4 pkt 13 ustawy pzp. Ustawa w tym zakresie stwierdzała, że 
„ustawy nie stosuje się do […]: 

13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez 
organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej 
instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej 
dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy 
publicznej,

b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki bu-
dżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi 
jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności po-
legającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące za-
rządzania sprawami instytucji,

c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawo-
wej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 885)”.

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że spółdzielnia socjalna na 
pewno nie jest instytucją gospodarki budżetowej w rozumieniu art. 23–28 
ustawy o finansach publicznych.

Urząd Miasta B. i Urząd Gminy R., tworząc spółdzielnię socjalną, za-
chowują kontrolę nad działaniami tego podmiotu w 50%. UZP w swojej 
opinii wyrażonej w Informatorze UZP nr 10/2011 – jak można domniemy-
wać – wyraża pogląd, że wpływ w 50% na kontrolowanie decyzji podmio-
tu, któremu udziela się zamówienia w trybie „in house”, jest spełnieniem 
jednej z przesłanek wyłączających stosowanie PZP, a wynikających z wy-
roku „Tecal” czy „Tragsa”. Należy zauważyć, co było już podnoszone, 
że spełnienie dwóch przesłanek wyłączających stosowanie UZP nie jest 
wystarczające do uznania, że zamówienia można udzielić bez stosowania 
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prawa zamówień publicznych. Praktyka, jaka rodzi się wówczas w pol-
skich realiach, nie bierze pod uwagę zarzutu naruszania konkurencyjno-
ści, zasady transparentności, zasady równych szans wykonawców.

Stopniowe przełamywanie zasady konkurencyjności poprzez do-
puszczenie do stosowania umów „in house” w sposób nieograniczony 
przez JST wobec własnych jednostek organizacyjnych w efekcie dopro-
wadzi do pozaustawowych ograniczeń stosowania ustawy pzp. Wydaje 
się, że stanowisko Departamentu Prawnego UZP z dnia 27 lutego 2012 r. 
wydane w indywidualnej sprawie (UZP/DP/O—JNI/2610/2250/12) bę-
dące powtórzeniem stanowiska opublikowanego w Informatorze UZP 
nr 10/2011 i w istocie będące odpowiedzią na pismo burmistrza Miasta 
B. z dnia 12 stycznia 2012 r. (znak: RI. 271.1 2012) było sprzeczne z art. 4 
pkt 13 ustawy pzp w jej brzmieniu w 2012 r. oraz nie odpowiadało wprost 
na zadane pytania. 

Burmistrz w swoim piśmie pytał, „czy jednostki samorządu teryto-
rialnego mogą powierzyć spółdzielni socjalnej zadania z zakresu gospo-
darki komunalnej między innymi: utrzymania zieleni miejskiej, wywozu 
nieczystości stałych, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, konserwacji 
utrzymania dróg, tzw. »zamówień in house«, bez konieczności stosowa-
nia procedur udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych?” A więc pytał, czy zadania komunalne 
mogą być wykonywane przez jednostkę spoza struktury jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Odpowiedź, jaka w tym zakresie się nasuwa w opar-
ciu o obowiązujące wówczas prawo oraz analizę statusu prawnego spół-
dzielni socjalnych, wydaje się być następująca – zadania takie mogą być 
wykonywane przez podmioty trzecie w oparciu o umowę będącą konse-
kwencją stosowania ustawy pzp. Statut spółdzielni powołuje tę jednostkę 
do wykonywania zadań określonych w art. 2 ustawy o s.s., a nie do wyko-
nywania zadań własnych gminy bez obowiązku stosowania ustawy pzp. 

Biuro Prawne UZP nie rozstrzyga też wówczas kolizji stanowisk 
wynikających z orzeczeń ETS z brzmieniem art. 4 pkt 13 ustawy PZP. 
Spółdzielnie socjalne i jednostki organizacyjne JST działają w różnych 
reżimach prawnych. W tym stanie rzeczy należy przyjąć, że stosowanie 
ustawy o zamówieniach publicznych było obowiązkowe, gdy JST zlecał 
spółdzielniom socjalnym wykonywanie zadań komunalnych.

5. Wydaje się również, że analizy wymagają postanowienia ustawy 
o spółdzielniach socjalnych. Przedmiotem działalności spółdzielni socjal-
nej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą 
pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

1) społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć dzia-
łania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestni-
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czenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu 
pracy, zamieszkania lub pobytu,

2) zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć 
działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do sa-
modzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są 
wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działal-
ności gospodarczej.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświa-
towo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalne-
go, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U., nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Zatem 
celem działalności spółdzielni socjalnej nie jest typowe wykonywanie za-
dań publicznych ani prowadzenie działalności gospodarczej w celu osią-
gnięcia zysku w sposób zorganizowany i ciągły.

Ponadto spółdzielnię socjalną mogą założyć w świetle art. 4 tej ustawy 
jedynie: 

1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U., nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 3);

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U., nr 122, poz. 1143, 
z późn. zm. 4);

3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych (Dz.U., nr 123, poz. 776, z późn. zm. 5);

4) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:
1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi 

więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli;
2) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu teryto-
rialnego;

3) kościelne osoby prawne.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą być założycielami spół-

dzielni socjalnej, jednakże w takiej sytuacji ustawa o spółdzielniach so-
cjalnych wymaga, aby w sytuacji, gdy założycielami spółdzielni socjalnej 
są organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samo-
rządu terytorialnego, są one zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni 
co najmniej pięciu osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w ter-
minie sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego 
Rejestru Sądowego.
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Osoby zatrudnione na zasadach określonych w ust. 1, po 12 miesią-
cach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do 
uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej. Z osobą zatrudnioną na 
zasadach określonych w ust. 1, która następnie założyła lub przystąpiła 
do innej spółdzielni socjalnej, podjęła działalność gospodarczą lub zatrud-
nienie u innego pracodawcy, rozwiązuje się spółdzielczą umowę o pracę. 
W terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę 
na podstawie ust. 3 spółdzielnia socjalna ma obowiązek zatrudnić w miej-
sce pracownika, z którym rozwiązano tę umowę, osobę spośród osób wy-
mienionych w art. 4 ust. 1. Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych 
osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na 
przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także 
na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szcze-
gólności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowni-
ków jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub 
organizacji pozarządowych. W przypadku spółdzielni socjalnej założonej 
przez jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne lub or-
ganizacje pozarządowe, spółdzielnia może udzielić poręczenia pożyczek, 
kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków 
na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do 
spółdzielni socjalnej.

Stosownie do art. 8 i 9 ustawy o s.s. statutowa działalność spółdzielni 
socjalnej w części obejmującej działalność w zakresie społecznej i zawo-
dowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3, nie jest 
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, 
poz. 1447, z późn. zm. 6) i może być prowadzona jako statutowa dzia-
łalność odpłatna lub działalność nieodpłatna. Do statutowej działalności 
odpłatnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 oraz art. 9 ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie. Prowadzenie przez spółdzielnie socjalne statutowej działal-
ności odpłatnej lub nieodpłatnej wymaga rachunkowego wyodrębnienia 
tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przycho-
dów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisowo rachunkowości. 
W świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
działalność pożytku publicznego prowadzona jako działalność odpłatna 
i nieodpłatna nie ma charakteru działalności gospodarczej .

Natomiast nie można utożsamiać działalności odpłatnej z działalno-
ścią gospodarczą bowiem odpłatność w takim wypadku pokrywa jedynie 
koszty prowadzenia takiej działalności, nie zawiera zaś w sobie elemen-
tów zysku. W tym przypadku brak jest zatem w mojej ocenie, podstawy 
prawnej prawa materialnego w ustawie o spółdzielniach socjalnych, aby 
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w ich statutach zamieszczać wprost powierzone spółdzielni do realizacji 
zadania publiczne . Ponadto stwierdzić trzeba, że spółdzielnia nie realizu-
je typowej dla spółek prawa handlowego działalności gospodarczej. Pozo-
stałe warunki wynikające z nowej dyrektywy w zakresie nie stosowania 
zamówień publicznych spółdzielnia socjalna spełnia. 

6. Przygotowanie do wprowadzenia w 2016 r. do polskiego porząd-
ku prawnego rozwiązań doktryny unijnej wyrażających się w dyrekty-
wie 2014/24/UE sugerowało, że spełnienie przesłanek umowy „in house” 
daje jednostce samorządowej możliwość dość swobodnego zlecania za-
dań w drodze umów tego typu. Od tej zasady ustawodawca wprowadza 
jednak wyjątki. Takim rozwiązaniem szczególnym była ustawa z 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw37 (dalej u.z.u.u.c.p.g.). Ustawa ta 
ograniczała swobodę gminy w zakresie wyboru sposobu i formy realizacji 
zadania odbioru odpadów komunalnych. Bez względu na to, czy zadanie 
to miała wykonywać gminna jednostka organizacyjna – zakład budżeto-
wy lub spółka komunalna – czy podmiot zewnętrzny, decyzja o wyborze 
musiała zapaść po przeprowadzeniu postępowania o zamówieniu pu-
blicznym. Oznaczało to, że jeżeli najkorzystniejsza oferta na odbiór i utyli-
zację odpadów komunalnych zostanie złożona przez innego wykonawcę 
niż podmiot samorządowy, gmina musi zawrzeć z nim umowę i zlecić 
wykonywanie tego zadania własnego na zewnątrz.

Należy dodać, że przed wejściem w życie ustawy wiele jednostek sa-
morządowych utworzyło własne spółki komunalne, które miały zajmo-
wać się wykonywaniem tego zadania. Wprowadzenie ustawowego obo-
wiązku wyłaniania operatora realizującego zadanie na podstawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych postawiło po znakiem zapytania racjonalność 
wcześniej podejmowanych decyzji tworzenia własnych wyspecjalizowa-
nych jednostek organizacyjnych. Stąd też już krótko po uchwaleniu usta-
wy z 1 lipca 2011 r. próbowano poprzez kolejne inicjatywy poselskie zmie-
nić dopiero co wprowadzony obowiązek przetargowy38. Obowiązek ten 
wynikał z art. 6d ust. 1 u.u.c.p.g., a ponadto wzmacniał go art. 6e ustawy, 
stanowiąc, że „spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy w przypadku, gdy zo-
stały wybrane w drodze przetargu”. Gminy przed wprowadzeniem tego 
obowiązku próbowały bronić się przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
kwestionując tam konstytucyjność art. 6 d ust. 1 u.u.c.p.g. Ostatecznie TK 

37 Dz.U., nr 152, poz. 897.
38 Patrz: Poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach – druk 896 i druk 1030.
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w dwóch orzeczeniach wypowiedział się za wyborem wykonawcy tego 
zadania gminy w drodze zamówienia publicznego39. Niestety, Trybunał 
Konstytucyjny, badając konstytucyjność art. 6d ustawy, nie odniósł się do 
postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie 
gminnym. Paradoks rozwiązania przyjętego w art. 6d u.u.c.p.g. i zaakcep-
towanego przez TK polegał na tym, że czyn zlecenia własnej jednostce 
organizacyjnej odbioru odpadów komunalnych bez przetargu stanowił 
delikt w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
a nie stanowił deliktu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Tym samym ustawodawca świadomie lub nieświadomie (nie 
wiadomo, co jest gorsze?) wykluczył możliwość sprawowania kontroli 
nad takimi przypadkami przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
oraz w większości przypadków Krajowej Izby Odwoławczej, która mogła 
na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy pzp, rozstrzygać o zgodności czynno-
ści zamawiającego z prawem zamówień publicznych40.

Dla dalszych rozważań należy przypomnieć, że do roku 2015 ustawo-
dawca na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach dopuszczał, iż stawki za odbiór odpadów komunalnych mogą prze-
kraczać koszty odbioru. Było to w pewnym sensie logiczne, ponieważ 
gminy musiały zorganizować system odbioru odpadów komunalnych 
oraz jego ewidencje. W praktyce więc w gminach, w których nie przyjęto 
cen dumpingowych odbioru odpadów komunalnych, powstawały nad-
wyżki finansowe, które de facto wspomagały kosztem mieszkańców reali-
zacje budżetów. Nadwyżki te miały być rozliczone wobec mieszkańców 
w roku następnym. W większości przypadków tak się jednak nie stało. 
Dlatego też od roku 2015 wskutek nowelizacji ustawy gmina nie może po-
bierać za odbiór odpadów komunalnych cen wyższych niż zbilansowane 
koszty. Gmina może jednak w ramach prowadzonej polityki pro społecz-
nej stosować ceny poniżej kosztów odbioru odpadów. 

Jakie to mogło mieć przełożenie na obowiązek wyboru odbiorcy od-
padów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych? Czy rozwiązanie 
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapewniało rów-
ne prawa potencjalnym wykonawcom ubiegającym się o zamówienie na 
odbiór odpadów? W świetle art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji jest podstawową za-
sadą systemu zamówień publicznych. W przypadku więc, gdy o zamó-
wienie publiczne ubiegała się jednostka organizacyjna gminy i podmiot 
zewnętrzny, gmina albo wybierała ofertę z najniższą - ale realną ceną, albo 

39 Wyrok TK z 28 11 2013 r. o syg. K 17/12, OTK 2013/8 poz. 125 oraz postanowienie 
TK z 26 02 2014 r., sygn. K52/12, OTK 2014/2, poz. 25.

40 Tak: J. Sadowy, Interes publiczny a obowiązek..., s. 49–50.
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oświadcza przed otwarciem ofert – co jest założeniem hipotetycznym, 
jaką kwotę z swojego budżetu będzie w stanie dokładać do kosztów od-
bioru odpadów. Niestety, w świetle art. 86 ust. 3 ustawy pzp zamawiający 
przed otwarciem ofert ma tylko obowiązek złożenia oświadczenia, jaką 
kwotę przeznaczył na realizację danego zamówienia, nie ma natomiast 
obowiązku składania oświadczenia, ile zechce dołożyć z budżetu do reali-
zacji takiego zadania.

Jak w praktyce może wyglądać rywalizacja między jednostką organi-
zacyjną gminy a zewnętrznym wykonawcą, świadczy przykład wyboru 
wykonawcy mający miejsce w województwie łódzkim w mieście R.

Miasto R. ogłosiło przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Zo-
stała złożona jedna oferta miejskiej spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej. Przetarg został unieważniony, ponieważ zaproponowa-
na kwota przekraczała zaplanowane przez miasto wydatki. Ogłoszono 
drugi przetarg, w którym oferty złożyły trzy firmy: spółka miejska PGK 
–  ok. 3,592 mln zł, druga oferta przekraczała 5,5 mln zł, trzecia oferta 
6,5 mln zł. Miasto postanowiło tym razem podpisać umowę na 2 lata, za-
miast na 4 lata – tak jak to planowano w pierwszym przetargu. Kwota, jaką 
Miasto zamierzało przeznaczyć na zamówienie, opiewała na 1,8 mln zł. 
Z chwilą otwarcia ofert okazało się, że mieszkańcy prawdopodobnie 
będą musieli płacić więcej za odbiór odpadów. Na sesję rady zgłoszono 
nowe stawki: podniesiono kwoty z 7 do 9,54 zł za odpady segregowane 
oraz z 10 do 13,62 zł za odpady niesegregowane. Radni postanowili zdjąć 
z porządku obrad punkt dotyczący nowych stawek, ponieważ nie wie-
dzieli, jakie koszty ponosi urząd, jakie są rzeczywiste wpływy z opłaty. 
W międzyczasie jeden z oferentów zaskarżył do KIO ofertę PGK, zarzu-
cając jej złożenie oferty z rażąco niska ceną. KIO uznała roszczenie firmy 
zewnętrznej i unieważniła przetarg.

W trzecim przetargu PGK składa ofertę na poziomie 2,005 mln zł, 
spółka zewnętrzna na poziomie ponad 3 mln zł. Zostaje wybrana ofer-
ta z najniższą ceną. W świetle art. 90 ust. 1 ustawy pzp kwota najniższa 
2,005 mln zł, pomimo że jest niższa niż zaproponowana przez spółkę ko-
munalną w drugim przetargu, nie może być uznana za ofertę z rażąco ni-
ską ceną. Nie ma jednak wątpliwości, że spółka komunalna zapropono-
wała ceny dumpingowe, aby wykluczyć podmiot zewnętrzny z ubiegania 
się o zamówienie publiczne. PGK złożyło ofertę o ok. 1,5 mln zł niższą, 
ponieważ pozwala na to konstrukcja art. 90 ust. 1a ustawy pzp, w opar-
ciu o który dokonuje się wyliczenia kwoty rażąco niskiej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Margines swobody PGK polegał na 
tym, iż składając ofertę, nie można było przekroczyć kwoty 2,878 mln zł. 
Spółka komunalna pokryje swoje straty z tytułu prowadzonej działalności 
odbioru odpadów albo z innej działalności, np. ze sprzedaży wody, albo 
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będzie musiała być dokapitalizowana przez właściciela, tj. Miasto. W efek-
cie w czerwcu 2016 r. radni uznali, że mieszkańcy będą płacić za odbiór 
odpadów segregowanych 10,50 zł, a niesegregowanych 15 zł. W świetle 
przedstawionego przypadku – pytanie, ile wynoszą rzeczywiste koszty 
odbioru odpadów komunalnych w Mieście R. – pozostaje otwarte.

7.  Dotychczasowe doświadczenia polskie zarówno te na szczeblu 
centralnym41, jak wynikające z kontroli zamówień publicznych w jednost-
kach samorządowych nie wyglądają budująco. Samorządy – szczególnie 
na szczeblu gminnym – nie zawsze przestrzegają obowiązku stosowania 
ustawy pzp, w przypadkach, w których jest to obowiązkowe.42 

Wdrożenie dyrektywy unijnej 2014/24/UE do polskiego prawa zamó-
wień publicznych, co nastąpiło w 2016 r.43, rozszerza możliwości realizowa-
nia zadań publicznych przez samorząd bez stosowania ustawy pzp, w try-
bie umów „in house”. Nie jest to jednakże tak proste, jak było dotychczas. 
Należy zaznaczyć, że polski ustawodawca postanowienia dyrektywy nie-
jako przekopiował do polskiego ustawodawstwa, ale również je zaostrzył, 
poprzez zwiększenie w stosunku do wymaganego dyrektywą 2014/24 UE, 
poziomu działalności kontrolowanej osoby prawnej, która winna dotyczyć 
wykonywania zadań publicznych powierzonych przez zamawiającego.

Również podniesienie w dniu 7 lutego 2014 r. progu stosowania 
ustawy pzp z 14 do 30 tys. euro spowodowało w skali kraju wyłączenie 
z procedur ustawy pzp ok. 23% zamówień44. Trudno w chwili obecnej 

41 Przed organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. parlament polski 
zwolnił od obowiązku stosowania ustawy pzp spółki celowe, które zajmowały się przy-
gotowaniem i wykonaniem przedsięwzięć związanych z EURO 2012 r. – art. 17 ust. 4 usta-
wy z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012, Dz.U. 2007, nr 173, poz. 1219; przed organizacją szczytu NATO 
w Warszawie w 2016 r. parlament dokonał w drodze ustawy z 16 marca 2016 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego w Rzeczypospolitej w Warszawie w 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 379) zwol-
nienia dla dostaw, usług i robót budowlanych związanych z organizacja Szczytu. Wydaje 
się, że ustawa ta jest niezgodna z prawem unijnym, które nie dopuszcza de facto zwolnienia 
tak szerokiego (w praktyce całkowitego).

42 Patrz: R.P. Krawczyk, Kontrola zamówień publicznych w latach 2012 -2013 na przykładzie 
RIO w Łodzi – wybrane przypadki, [w:] M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalne-
go a prawo samorządu terytorialnego, Szczecin 2015, s. 215–249.

43 Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz  
niektórych innych ustaw, Dz.U. z 13 lipca 2016 r., poz. 1020. Ustawa weszła w życie 28 lip-
ca 2016 r. Dyrektywa 2014/24/UE powinna wejść w życie 18 kwietnia 2016 r.

44 Wartość zamówień publicznych w Polsce w roku 2013 wynosiła 143,2 mld zł, 
w roku 2014 – 133,2 mld zł, a w roku 2015 – 116,3 mld zł – podaję za: Sprawozdanie Preze-
sa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r., 
Warszawa, czerwiec 2016, s. 27.
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jednoznacznie stwierdzić, czy liberalizowanie z jednej strony wymogów 
w zakresie obowiązku stosowania ustawy pzp w porównaniu z sytuacją 
sprzed roku 2016, a zaostrzanie z drugiej – poprzez takie a nie inne okre-
ślenie warunków zlecania zadań – wpłynie w sposób racjonalny na wy-
datkowanie środków publicznych. Prawdopodobnie nie. Jeżeli spojrzymy 
na to zagadnienie przez pryzmat zaspokajania potrzeb wspólnot lokal-
nych, to również można mieć wątpliwości, czy liberalizacja w zakresie za-
mówień publicznych w dostatecznym stopniu chroni interes konsumenta 
lokalnego.

Musimy jednak pamiętać, że dyrektywa 2014/24 UE zastępująca dy-
rektywę 2004/18/WE została uchwalona po to, aby rozstrzygnąć, w jakim 
zakresie współpraca między instytucjami publicznymi powinna podlegać 
przepisom ustawy o zamówieniach publicznych, kiedy w przypadku za-
wierania umów między instytucjami konieczne jest stosowanie ustawy 
pzp oraz w jakim przypadku współpraca publiczno-publiczna nie będzie 
ograniczać praw prywatnych wykonawców.

Gmina w świetle nowych uregulowań ustawy pzp ma do wyboru, 
albo ogłosić przetarg nieograniczony lub ograniczony, albo udzielić za-
mówienia z wolnej ręki spółce gminnej w trybie umowy „in house”.

Jakie zatem możliwości zawierania umów posiadają obecnie jednostki 
samorządowe w trybie umów „in house”. Analiza dyspozycji art. 67 ust. 1 
pkt 12–15 ustawy prawo zamówień publicznych pozwala wyróżnić nastę-
pujące rodzaje zleceń bezpośrednich (umów „in house”), które w praktyce 
mogłyby być stosowane przez jednostki samorządowe:

1) klasyczne,
2) odwrócone,
3) horyzontalne,
4) łączne,
5) niepowiązane, na wolnym rynku45.
Spróbujmy omówić zakresy poszczególnych zleceń bezpośrednich 

(umów „in house”) i zastanowić się, do jakich przypadków w działalności 
JST i ich jednostek organizacyjnych mogą być stosowane.

Zamówienia in house o charakterze klasycznym w świetle art. 67 
ust. 1 pkt 12 ustawy pzp polegają na tym, iż zamawiający, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy pzp (nie musi on posiadać osobowości 
prawnej), może udzielić wykonawcy będącemu osobą prawną zamówie-
nia z wolnej ręki, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

45 J. Pawelec, [w:] P. Walczak (red.), Finansowanie zadań przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia in-house, 
Warszawa 2016, s. 282; R. Cieślak, Jakie problemy czekają samorządy stosujące zamówienia in-
house, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2017, nr 1.
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1) zamawiający sprawuje kontrolę nad osobą prawną (samorządowy-
mi osobami prawnymi są same JST, spółki prawa handlowego utworzo-
ne przez JST, związki gmin oraz związki powiatów) w sposób określony 
w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp,

2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wy-
konywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego lub inną osobę 
prawną kontrolowana przez zamawiającego,

3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału 
kapitału prywatnego.

Zamówienia in house odwrócone udzielane w trybie z wolnej ręki 
w świetle art. 67 ust. 1 pkt 13 ustawy pzp polegają na tym, iż zamawiający 
posiadający osobowość prawną udziela zamówienia innemu zamawiające-
mu, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówie-
nie. Warunek, jaki musi być spełniony przy in house odwróconym, to brak 
kapitału prywatnego w osobie prawnej, której udziela się zamówienia. 

Zamówienia in house horyzontalne – art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp 
wskazuje, że można udzielić zamówienia z wolnej ręki innej osobie praw-
nej. Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1–4 ustawy pzp, kontroluje 
zamawiającego udzielającego zamówienia z wolnej ręki, a sam zamawia-
jący posiada osobowość prawną46. Kontrola w tym przypadku rozumiana 
jest analogiczne jak w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp, a udział kapitału 
prywatnego tak jak w in house klasycznym. W praktyce o tym przypadku 
zamówień in house mówi się, że jest to udzielenie zamówienia „siostrza-
nej” osobie prawnej.

Zamówienia in house łączne – w świetle art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy 
pzp można udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzie-
lane jest przez zamawiającego, o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1–3a 
ustawy pzp, osobie prawnej i spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zamawiający, wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sprawuje kontrolę nad daną osoba praw-
ną, która odpowiada kontroli przez nią nad własną jednostką. Wspólne 
sprawowanie kontroli nad własną jednostką wymaga spełnienia następu-
jących warunków:

46 Por. Orzeczenie ETS z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C15/13 Datenlotsen Informa-
tionssysteme. W orzeczeniu z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawie C-574/12, ETS orzekł, że 
jeżeli wykonawca zamówienia publicznego jest stowarzyszenie pożytku publicznego dz-
iałające w celach niezarobkowych, którego członkami w chwili udzielania tego zamówie-
nia są nie tylko podmioty należące do sektora publicznego, lecz również instytucje pry-
watne solidarności społecznej (stowarzyszenia pożytku publicznego) działające w celach 
niezarobkowych, przesłanek dotycząca „analogicznej kontroli” ustanowiona w orzecznic-
twie Trybunału, aby możliwe było uznanie udzielenia zamówienia publicznego za tran-
sakcję „in house” nie jest spełniona.
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– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej 
wchodzą przedstawiciele wszystkich zamawiających (przedstawiciel 
może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego);

– uczestniczący w postępowaniu zamawiający mogą wspólnie 
wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej;

– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym 
z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę;
2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy re-

alizacji zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad 
nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zama-
wiających. Kontrola osiągnięcia progu 90% odbywać się będzie w oparciu 
o dyspozycje art. 67 ust. 8 ustawy pzp, który nakazuje uwzględnić średni 
przychód osiągnięty przez spółkę w odniesieniu do usług, dostaw lub ro-
bót budowlanych za trzy lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Pro-
wadzenie więc przez spółkę działalności komercyjnej i osiąganie przycho-
du z tej działalności na poziomie przekraczającym 10%, co w praktyce nie 
jest rzadkim przypadkiem, wyklucza możliwość zlecenia bezpośredniego;

3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału 
kapitału prywatnego. Oznacza to, że udział kapitału prywatnego w spółce 
komunalnej wyklucza możliwość powierzenia jej realizacji zadania wła-
snego w trybie umowy „in house”.

Zamówienia in house łączne mogą odnosić się do spółek komunal-
nych, związków komunalnych, w których udziałowcami jest wiele JST, 
np. Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Prze-
mysłowego zajmujący się transportem w aglomeracji śląskiej, spółka ko-
munalna Port Lotniczy Łódź, której udziałowcami są Miasto Łódź, samo-
rząd Województwa Łódzkiego oraz Aeroklub Polski i Aeroklub Łódź.

Zamówienia in house niepowiązane, na wolnym rynku – w świetle 
art. 67 ust 1 pkt 15 ustawy pzp „umowa ma być zawarta wyłącznie mię-
dzy co najmniej dwoma zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 1–3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi 
zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które 
są oni obowiązani wykonać, z myślą o realizacji ich wspólnych celów;

b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z in-
teresem publicznym;

c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku 
mniej niż 10% działalności będącej przedmiotem współpracy”.

Doktryna zwraca uwagę, że problemami, jakie się tutaj rysują, jest 
określenie zakresu rynku, obliczenie procentowego w nim udziału, po-
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twierdzenie istnienia wolnego rynku w zakresie świadczenia usług uży-
teczności publicznej w przedmiocie, w którym zostaje zawarta umowa47. 
Niewątpliwie również dla organów oceniających obowiązek stosowania 
ustawy pzp, np. organów kontroli – NIK, regionalnych izb obrachunko-
wych czy Krajowej Izby Odwoławczej UZP, trudne bez wstępnych badań 
analitycznych będzie określenie obowiązku stosowania lub nie ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o zamówieniach 
publicznych wprowadza również istotne zmiany w zakresie obowiązku 
przeprowadzania przetargów w zakresie gospodarki odpadami. Uchyle-
nie art. 6e u.u.p.c.g. powoduje, że jednostki organizacyjne gminy, w tym 
spółki komunalne, nie muszą już uczestniczyć w przetargach na odbiór 
odpadów komunalnych, podobnie uchylenie art. 3a u.u.p.c.g. spowoduje, 
że zakład budżetowy lub spółka komunalna będzie mogła otrzymać zle-
cenie na budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów komunalnych – RIPOK. Gmina lub jej związek będzie 
mógł powierzyć należącym do nich podmiotom każde z zamówień prze-
widzianych przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Również nie będzie konieczne przeprowadzanie w tym zakresie przetar-
gów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty 
budowlane lub usługi.

Wprowadzone zmiany w ustawie pzp, w związku z nową treścią 
art. 6d i 6g u.u.c.p.g., powodują, że gmina obecnie będzie zobowiązana 
do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór lub odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych. Do czasu implemantacji dyrektywy 
2014/24/UE powierzenie zamówienia „in house” odbywało się w ten spo-
sób, że uchwała rady gminy decydowała o przekazaniu zadania własnego 
i po zawarciu tzw. umowy wykonawczej spółce przysługiwała rekompen-
sata obejmująca koszty świadczonej usługi i tzw. godziwy zysk. Świad-
czenie, jakie otrzymywała spółka od gminy, nie było wynagrodzeniem, 
a podstawy jego ustalania wynikały z decyzji Komisji z 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadcze-
nia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do 
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 
(decyzja notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9389 (2012/21/UE). 
Przyjęta konstrukcja skutkowała tym, że tego rodzaju zamówienia nie 
podlegały kontroli organów nadzorujących stosowanie przepisów o za-
mówieniach publicznych.

47 J. Pawelec, [w:] P. Walczak (red.), Finansowanie zadań…, s. 288.



82

Ryszard Paweł Krawczyk

Do wejścia w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. zamówienia udzie-
lane w trybie „in house” wyłączone były spod kontroli Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. Obecnie wskutek umieszczenia ich w reżimie za-
mówień publicznych taka kontrola będzie możliwa, co skutkować może 
unieważnieniem postępowania lub unieważnieniem umowy.
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Zasada suwerenności a ochrona 
porządku konstytucyjnego. Kilka uwag 

o roli organizacji międzynarodowych 
w utrzymaniu bezpieczeństwa 

ustrojowego państw członkowskich

W dobie globalizacji i powszechnej przynależności państw do insty-
tucji ponadnarodowych warto zastanowić się nad potencjalnymi zmiana-
mi, jakie te zjawiska wywołują w sferze wykładni konstytucji krajowych, 
ich charakteru i pełnionej funkcji. Choć konkretna ustawa zasadnicza jest 
ściśle związana z określonym państwem, stanowiąc jednocześnie symbol 
jego suwerenności, jak i instrument legitymujący sprawowanie rządów, 
to jednocześnie odgrywa ona rolę w międzynarodowym porządku praw-
nym, osadzając funkcjonowanie instytucji międzynarodowych i unormo-
wania międzynarodowe w  krajowym systemie prawa. 

W wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. (sygn. akt K 32/09)1 dotyczącym 
Traktatu z Lizbony2 Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zasada zacho-
wania suwerenności w procesie integracji europejskiej wymaga respekto-
wania konstytucyjnych granic przekazywania kompetencji. Do istoty su-
werenności, a tym samym do kompetencji nieprzekazywalnych, zaliczył 
zwłaszcza stanowienie reguł konstytucyjnych i kontrolę ich przestrzega-
nia, wymiar sprawiedliwości, władzę nad własnym terytorium państwa, 
armią i siłami zapewniającymi bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. 
W tym względzie decydujące uprawnienia mają właściwe władze Rze-
czypospolitej. Konkretyzacją zasady zachowania suwerenności w proce-
sie integracji europejskiej jest właśnie wykluczenie nadaniu przekazania 

1 OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 110
2 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 

Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r., 
nr 203, poz. 1569).

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.07

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.07
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kompetencji „charakteru uniwersalnego”, a zarazem zakaz przekazania 
„w całości kompetencji najważniejszych”, a ponadto uzależnienie przeka-
zania kompetencji od dochowania specjalnej procedury określonej w art. 90 
Konstytucji. Wymieniona zasada wyklucza uznanie, że podmiot, któremu 
kompetencje przekazano, może samodzielnie rozszerzać ich zakres.

W doktrynie prawa reprezentowane są dwa różne stanowiska co do 
znaczenia aktu przekazywania kompetencji na rzecz UE dla suwerenno-
ści państw członkowskich. Zdaniem niektórych autorów, przekazywanie 
kompetencji państwowych stanowi formę ograniczenia suwerenności 
państw członkowskich. Zdaniem innych badaczy, przekazywanie kom-
petencji stanowi jedynie formę ograniczenia wykonywania suwerenności. 
Odmienność poglądów wynika z tego, że jedni suwerenność definiują 
jako wiązkę kompetencji, z których część może być przekazana organo-
wi lub organizacji międzynarodowej, co skutkować będzie zawężeniem 
posiadanego przez państwo zakresu kompetencji, a tym samym owym 
ograniczeniem suwerenności. Inni z kolei suwerenność definiują jako ce-
chę (przymiot) państwa, która przysługuje w całości lub w ogóle, a zatem 
nie może zostać ograniczona w razie przekazania organowi lub organi-
zacji międzynarodowej określonych uprawnień w sferze stanowienia czy 
stosowania prawa. Suwerenność oznacza bowiem zdolność do decydowa-
nia przez państwo o sposobie wykonywania swoich kompetencji. To, czy 
kompetencje te państwo będzie wykonywać samodzielnie, czy też dele-
guje je na inne podmioty z punktu widzenia owej zdolności do decydo-
wania („kompetencji kompetencji”), nie ma żadnego znaczenia. Jedynie 
wówczas, gdyby przekazanie kompetencji wiązało się z utratą zdolno-
ści do decydowania o sposobie ich wykonywania, a zatem z utratą owej 
„kompetencji kompetencji”, i miałoby przy tym nieodwracalny charakter, 
moglibyśmy mówić o utracie cechy definiującej państwo, czyli właśnie 
suwerenności3. Taki pogląd prezentuje również TK, który w powołanym 
wyżej wyroku, odnosząc się do problemu kompetencji przekazanych 
przez państwo członkowskie na rzecz UE, stwierdził: „w sferze kompe-
tencji przekazanych państwa zrzekły się uprawnienia do podejmowania 
autonomicznych działań prawodawczych w stosunkach wewnętrznych 
i międzynarodowych, co jednak nie prowadzi do trwałego ograniczenia 
suwerennych praw tych państw, ponieważ przekazanie kompetencji nie 
jest nieodwracalne, a relacje między kompetencjami wyłącznymi i konku-
rencyjnymi mają charakter dynamiczny. Państwa Członkowskie przyjęły 
jedynie zobowiązanie do wspólnego wykonywania funkcji państwowych 

3 Pisze o tym szerzej J. Ciapała, Wokół pojmowania i wykonywania suwerenności 
w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – kilka uwag podstawowych, lecz czy wystarczają-
cych?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI, s. 83 i n.  
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w dziedzinach objętych współpracą i dopóki utrzymają pełną zdolność 
do określania form wykonywania funkcji państwowych, […] pozostaną 
w świetle prawa międzynarodowego podmiotami suwerennymi”.

Także w myśl art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE)4 
bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzial-
ności każdego Państwa Członkowskiego. Przepis ten stanowi, że Unia 
szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również 
ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi 
strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do sa-
morządu regionalnego i lokalnego. Szanuje podstawowe funkcje państwa, 
zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integralności teryto-
rialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa 
narodowego. W szczególności bezpieczeństwo narodowe pozostaje w za-
kresie wyłącznej odpowiedzialności każdego Państwa Członkowskiego.

Bezpieczeństwo jako jedno z dóbr podlegające ochronie prawnej nie 
zostało jednak zdefiniowane w żadnym krajowym akcie prawnym. Jedy-
nie w doktrynie oraz literaturze przedmiotu pojęcie to bywa różnie okre-
ślane i przypisuje się mu różną pojemność semantyczną.

Podsumowując przegląd regulacji konstytucyjnej, należy zauważyć, 
że termin „bezpieczeństwo” pojawia się kilkakrotnie w przepisach usta-
wy zasadniczej. Nie występuje on samodzielnie. Powiązany jest z dookre-
śleniem rodzaju bezpieczeństwa. Mamy więc do czynienia z bezpieczeń-
stwem postrzeganym podmiotowo: obywateli; państwa; konsumentów, 
użytkowników i najemców oraz przedmiotowo: wewnętrznym; zewnętrz-
nym; ekologicznym oraz z bezpiecznymi warunkami pracy5.

Podstawowym unormowaniem jest art. 5 ustawy zasadniczej przesą-
dzający, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalno-
ści swojego terytorium oraz zapewnia m.in. prawa i wolności człowieka 
i obywatela, a także bezpieczeństwo obywateli. W doktrynie podkreśla 
się, że pod względem charakteru normatywnego art. 5 ustawy zasadniczej 
jest normą programową wyznaczającą kierunek działalności państwa, zo-
bowiązując go do podjęcia działań zmierzających do urzeczywistnienia 
wskazanych w treści przepisu wartości konstytucyjnych. Normy progra-
mowe nakazują dążenie do osiągnięcia przez wskazanego przez ustrojo-
dawcę celu. Dążenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie w działaniach 
podejmowanych przez organy administracji publicznej realizujących 
funkcje państwa. Dzięki normom programowym porządek ustrojowy jest 
dynamiczny i łatwiej dostosować się do zmiennych warunków społecz-

4 Dz.Urz. C 202 z 07.06.2016, s. 1–388. 
5 Szerzej na ten temat zob. A. Bień-Kacała, Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. 

–  wstępna diagnoza, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2, s. 11 i n.  
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no-gospodarczych lub politycznych. Nie wskazują jednak, jak należy się 
zachować, jakie podejmować przedsięwzięcia, w jakich formach działać 
i jakimi środkami się posłużyć, aby zrealizować cel wyznaczony przez 
ustawodawcę konstytucyjnego. W przypadku normy programowej to ad-
resat powinien dokonać analizy prakseologicznej, na podstawie której po-
winien podjąć takie działania, które doprowadzą do realizacji  założonego 
celu. Z tego punktu widzenia istotny jest cel, a nie środki, które doprowa-
dzą do jego realizacji6. 

Nie ulega przy tym wątpliwości, że adresatem unormowania art. 5 
Konstytucji jest państwo, a wynikający z niego obowiązek ma charakter 
bezwzględny i państwo nie może się od niego uchylić. Obowiązek ten 
aktualizuje się przede wszystkim w sytuacji zagrożenia, kiedy w systemie 
prawnym nie ma szczegółowej normy kompetencyjnej uprawniającej lub 
zobowiązującej organy władzy publicznej do działania7.

W doktrynie prawa konstytucyjnego przyjmuje się zatem, że w świe-
tle art. 5 Konstytucji to trzy elementy łącznie, tj. ludność, terytorium oraz 
system władzy, powinny być przedmiotem szczególnej ochrony państwa. 
W szeroko rozumianym pojęciu systemu bezpieczeństwa państwa można 
więc wyróżnić m.in. następujące ściśle ze sobą powiązane podsystemy:

– bezpieczeństwa politycznego (ma na celu ochronę interesów pań-
stwa metodami politycznymi), 

– bezpieczeństwa militarnego (ma na celu zapewnienie obrony w wy-
padku konfliktu zbrojnego), 

– bezpieczeństwa gospodarczego (ma na celu chronić rozwój gospo-
darczy Polski), 

– bezpieczeństwa publicznego (ma na celu zapewnić porządek kon-
stytucyjny, ochronę przed sytuacjami kryzysowymi, zagrożeniami śro-
dowiska, zapewnić porządek publiczny oraz ochronę przed zjawiskami 
kryminogennymi), 

– bezpieczeństwa socjalnego (ma na celu zapewnić podstawowe wa-
runki do godnej egzystencji człowieka-obywatela)8.

W konstytucji wyróżniono także bezpieczeństwo zewnętrzne i we-
wnętrzne. Wskazać należy, że rozdzielenie definicyjne tych rodzajów bez-
pieczeństwa może być utrudnione z uwagi na tożsame rodzaje zagrożeń 
tych kategorii. Bezpieczeństwo zewnętrzne łączy się z suwerennością, 
niepodległością i integralnością terytorialną (nienaruszalnością granic) 

6 W. Lis, Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek prawny jako sfera działania administracji 
publicznej, Lublin 2015, s. 129 i wskazana tam literatura. 

7 Por. K. Wojtyczek, Konieczność jako legitymizacja działań władzy w demokratycznym 
państwie prawnym, „Państwo i Prawo” 1994, nr 9, s. 40–41.

8 H. Zięba-Załucka, Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, „Studia Iuridica Liblinensia” 
2014, nr 22, s. 418. 
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państwa. Dotyczy ono głównie zagrożeń militarnych w otoczeniu orga-
nizacji państwowej. Bezpieczeństwo wewnętrzne natomiast odnoszone 
jest do kategorii porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli, mająt-
ku narodowego w kontekście klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych 
oraz awarii technicznych. Ta sfera dotyczy przede wszystkim możliwości 
sprawnego funkcjonowania organów publicznych (bezpieczeństwa ustro-
jowego, choć sam ustrojodawca rozróżnił bezpieczeństwo wewnętrzne od 
porządku publicznego)9. Bezpieczeństwo państwa łączy w sobie aspekt 
zewnętrzny i wewnętrzny, tworząc odrębną wartość konstytucyjną10.

Zgodzić należy się z konstatacją, że słowo „bezpieczeństwo” odnosi 
się do szerokiego spektrum dziedzin życia i działalności państwa. W pi-
śmiennictwie oraz polemice publicznej pojęcie bezpieczeństwa wewnętrz-
nego jest porównywane z bezpieczeństwem publicznym. Te dwa rodzaje 
bezpieczeństwa mogą być uważane za synonimy, jednak przy dokładniej-
szej analizie są określane inaczej. Trzeba jednak przyznać, że zdefiniowa-
nie pojęć związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym jest kłopotliwym 
zadaniem, także stan badań naukowych w tym obszarze jest mizerny11.

W doktrynie nie ma jednak wątpliwości co do tego, że elementem 
bezpieczeństwa publicznego jest bezpieczeństwo ustrojowe, które ochra-
nia i poręcza porządek konstytucyjny. Pojęcie to jest najściślej związane 
z państwem w jego tradycyjnym, instytucjonalnym rozumieniu. Bezpie-
czeństwo ustrojowe opiera się na konstytucji. Akt ten zakreśla treść bez-
pieczeństwa ustrojowego, wskazując na jego trzy składniki, będące zara-
zem stałym elementem współczesnych konstytucji. Po pierwsze, zasady 
ogólne, które wskazują na przyjęty w państwie katalog wartości określa-
jący charakter państwa. Po drugie, system naczelnych organów państwa, 
ich kompetencje i wzajemne relacje, określane mianem reżimu politycz-

9 Zob. art. 31 ust. 3, art. 53 ust. 5, art. 61 ust. 3, art. 230 ust. 1 Konstytucji oraz B. Ba-
naszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 220 i 791. Nie-
które poglądy nieco rozszerzają materię bezpieczeństwa wewnętrznego, ujmując w jego 
ramach nie tylko problematykę natury represyjnej, a więc porządku konstytucyjnego 
i bezpieczeństwa publicznego, lecz także bezpieczeństwa powszechnego. W tym ujęciu 
bezpieczeństwo publiczne oznacza stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, 
życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami. 
Z kolei bezpieczeństwo powszechne to stan zapewniający ochronę życia i zdrowia obywa-
teli oraz majątku narodowego przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof technicznych 
(B. Wiśniewski, S. Zalewski, D. Podleś, K. Kozłowska, Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 12). 

10 A. Bień-Kacała, Bezpieczeństwo…, s. 18.
11 Szerzej na ten temat zob. H. Zięba-Załucka, Konstytucyjne aspekty…, s. 426 oraz 

W. Lis, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, s. 21 i n.; A. Osierda, Prawne aspekty pojęcia bezpie-
czeństwa publicznego i porządku publicznego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23, s. 89 i n., 
http://studiaiuridica.umcs.pl (dostęp 02.03.2017).
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nego (systemu rządów). Po trzecie, katalog wolności i praw człowieka 
i obywatela, który wyznacza władzom reguły, obszar oraz intensywność 
możliwych ingerencji, pełniąc funkcje gwaranta stosunków państwo-oby-
watel-człowiek12.

Należy przyjąć, że kolejnym elementem bezpieczeństwa ustrojowego 
jest także wynikająca z preambuły do konstytucji – adresowana do usta-
wodawcy – zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicz-
nych13. Zasada ta wyznacza konstytucyjne kryteria oceny przepisów regu-
lujących ustrój i procedurę działania instytucji publicznych. 

Pierwszym kryterium jest sprawność, którą należy rozumieć jako 
zdolność instytucji publicznej do realizacji przyznanych jej prawem kom-
petencji. Przejawia się ona w jednoznacznej i spójnej regulacji ustawowych 
kompetencji oraz procedury działania danej instytucji. Konstytucyjnego 
kryterium sprawności nie spełnia ustawa zarówno wyłączająca wprost 
konstytucyjną kompetencję organu władzy publicznej, jak i regulująca ją 
w sposób niespójny, nakazując organowi: a) dokonanie czynności, któ-
re są ze sobą sprzeczne; b) dokonanie w tym samym czasie dwóch lub 
więcej czynności, których nie można dokonać równocześnie; c) dokona-
nie dwóch czynności, z których jedna czynność niweczy skutek drugiej 
czynności. Ocena spełniania przez ustawodawcę wymogu sprawności 
działania instytucji publicznej wymaga zatem uwzględnienia albo konsty-
tucyjnej normy kompetencyjnej organu albo konstytucyjnych gwarancji 
procedury właściwej dla tego organu.

Drugim kryterium jest rzetelność, którą należy rozumieć jako zdolność 
działania instytucji publicznej w sposób wiarygodny dla podmiotów pra-
wa. Rzetelność związana jest z przewidywalnością przesłanek oraz kon-
sekwencji działania instytucji publicznych, a ponadto wymaga, by działa-
niom tym nadano właściwą formę oraz je udokumentowano. Konstytucja 
zapobiega w ten sposób zakwestionowaniu zgodnego z prawdą i wiary-
godnego publicznie działania jednych organów państwa demokratyczne-
go przez jego inne organy (np. ustawodawcę). Przepisy ustawowe, które 
podważają rzetelność działania instytucji publicznych, mogą prowadzić 
wszakże do delegitymizacji tych instytucji. W tym sensie kryterium rze-

12 Por. A. Sekściński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza 
i współczesne rozumienie w naukach politycznych, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Poli-
tikon” 2013, s. 70 i n., http://oapuw.pl/e-politikon-nr-62013/ (dostęp 29.12.2016).

13 Zasada ta wielokrotnie była przedmiotem rozważań w orzecznictwie konstytucy-
jnym (m.in. wyroki TK z: 12 marca 2007 r., sygn. akt K 54/05, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 25; 
7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, OTK ZU nr 1/A/2004, poz. 1; 7 listopada 2005 r., sygn. 
akt P 20/04, OTK ZU nr 10/A/2005, poz. 111; 22 września 2006 r., sygn. akt U 4/06, OTK ZU 
nr 8/A/2006, poz. 109; 15 stycznia 2009 r., sygn. akt K 45/07, OTK ZU nr 1/A/2009, poz. 3; 
wyrok z 14 października 2015 r., sygn. akt Kp 1/15, OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 147).
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telności chronić ma państwo in toto przed autodelegitymizacją. Trybunał 
przypomina, że państwo, by mogło być szanowane przez obywateli, musi 
szanować własne decyzje oraz rzetelność działań własnych organów. Pań-
stwo, które nie szanuje własnych decyzji, nie może oczekiwać szacunku 
i zaufania od swoich obywateli. Konstytucyjnego kryterium rzetelności 
nie spełnia w szczególności powierzenie przez ustawodawcę danej insty-
tucji publicznej takiej kompetencji lub ustanowienie takiej procedury, któ-
re podważałyby zaufanie do państwa, jego organów oraz stanowionego 
i stosowanego przez nie prawa.

Trzecim kryterium jest efektywność, którą należy rozumieć jako zdol-
ność działania instytucji publicznej: a) niezwłocznie, gdy przepisy kon-
stytucyjne tak stanowią (np. art. 190 ust. 2 Konstytucji), b) w terminach 
konstytucyjnie wyznaczonych (np. art. 122 ust. 2 Konstytucji) albo c) bez 
nieuzasadnionej zwłoki, gdy przepisy konstytucyjne nie przewidują ani 
obowiązku niezwłocznego działania, ani nie stanowią o terminach wprost 
(np. art. 45 ust. 1 Konstytucji). Efektywność zależy zatem od czynnika 
czasu w działalności instytucji publicznych i jego znaczenia dla kształto-
wania się stosunków prawnych. Konstytucyjnemu kryterium efektywno-
ści nie odpowiada w szczególności regulacja skutkująca bezterminowym 
zawieszeniem postępowania albo wydłużeniem postępowania w sposób 
nieuzasadniony wartościami konstytucyjnymi14.

Bezpieczeństwo ustrojowe, w przeciwieństwie do pozostałych pojęć 
współtworzących bezpieczeństwo wewnętrzne, dotyczy zatem kwestii 
związanych ze sprawowaniem  władzy15. Zgodnie z ogólnie przyjętymi 
definicjami, bezpieczeństwo ustrojowe dotyczy ładu instytucjonalnego 
i normatywnego państwa, tworzenia prawnych gwarancji swobód i wol-
ności obywatelskich oraz tożsamości państwa. Z kolei porządek konstytu-
cyjny określa charakter państwa – relacje pomiędzy instytucjami władzy, 
obowiązki oraz prawa i wolności obywatelskie16. 

Należy podkreślić, że porządek konstytucyjny jest też kategorią spo-
łeczną. Zaufanie obywateli do instytucji publicznych bezpośrednio kore-
sponduje ze zdolnościami państwa do zapewnienia bezpieczeństwa jego 
obywatelom. Władze państwa posiadają legitymację społeczną w zakresie 
tworzenia systemów bezpieczeństwa, które mają służyć przede wszyst-
kim ludziom. W tym kontekście pojawiają się coraz częściej pytania o za-
kres władzy, jaki współczesna demokracja powinna posiadać w stosunku 

14 Zob. wyrok TK z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt K 39/16, OTK ZU nr A/2016, 
poz. 71. 

15 M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), 
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 41.

16 B. Wiśniewski, S. Zalewski, D. Podleś, K. Kozłowska, Bezpieczeństwo wewnętrzne..., 
s. 24–30.
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do własnych obywateli. Problemy te mają charakter zarówno społeczny, 
jak i polityczny. Dlatego źródeł zagrożeń dla porządku konstytucyjnego 
współczesnego państwa można upatrywać także w samych instytucjach 
demokracji, w tym również tych, które zostały powołane do jej ochrony17. 

W literaturze przedmiotu za niezbędne dla zachowania bezpieczeń-
stwa ustrojowego uznaje się: dochowanie przez klasę polityczną wierności 
postanowieniom konstytucji i ustaw determinujących istotę ustroju poli-
tycznego Rzeczypospolitej Polskiej, dbanie o pozycję i autorytet Trybu-
nału Konstytucyjnego, respektowanie zobowiązań międzynarodowych, 
kierowanie się w działalności politycznej nadrzędną wobec wszystkich 
innych zasad i celów racją stanu (interesem państwa), poszanowanie swo-
bód obywatelskich, odchodzenie od praktyki finansowania partii politycz-
nych z budżetu państwa, konsekwentne podejmowanie działań na rzecz 
budowy społeczeństwa obywatelskiego, zapewnienie sprawnego funkcjo-
nowania sądów i prokuratur18. Gdy powyższe warunki nie są spełnione, 
aktualne staje się pytanie o to, kto w takiej sytuacji będzie uprawniony, ale 
i zobowiązany do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Współczesne państwa coraz częściej decydują się na funkcjonowanie 
w ramach systemów międzynarodowych, co nierzadko oznacza „dzie-
lenie się” suwerennością. Przekazanie organizacji międzynarodowej lub 
organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwo-
wej w niektórych sprawach w odpowiednim trybie (tj. w drodze ratyfi-
kowanej umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 90 Konstytu-
cji) nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ustrojowego. Co więcej, 
ustrojodawca przyjął, że taka umowa międzynarodowa ma pierwszeń-
stwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową (art. 91 
ust. 2 Konstytucji), a jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczypospo-
litą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo 
przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo 
w przypadku kolizji z ustawami (art. 91 ust. 3 Konstytucji).

Polska jest członkiem Rady Europy19, organizacji międzyrządowej, 
która powstała 5 maja 1949 r. Członkiem Rady Europy może zostać każde 
państwo europejskie akceptujące zasady rządów prawa, demokracji par-

17 A. Sekściński, Bezpieczeństwo wewnętrzne..., s. 75.
18 W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i prakty-

czne, Warszawa 2012, s. 76.
19 Statut Rady Europy przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r. (Dz.U.1994.118.565) 

oraz Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1994 r.zw sprawie przystąpienia Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Statutu Rady Europy, przyjętego w dniu 5 maja 1949 r. w Londynie 
(Dz.U.1994.118.566), który wszedł w życie w stosunku do Polski dnia 26 listopada 1991 r. 
(dalej: Statut Rady Europy).
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lamentarnej i ochrony praw człowieka, zaproszone przez tę organizację 
do przystąpienia. Gwarancją przestrzegania tych wartości jest zobowiąza-
nie się do ratyfikacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: Kon-
wencja)20 w przeciągu roku od przystąpienia do organizacji. Mandat RE 
określa Statut Rady Europy, a także dokumenty szczytów szefów państw 
i rządów RE, w tym w szczególności Trzeciego Szczytu RE w Warszawie. 
Co dwa lata KM przyjmuje program działań organizacji na kolejne dwa 
lata. Zgodnie z art. 1a Statutu celem Rady Europy jest osiąganie większej 
jedności między jej członkami dla ochrony ideałów i zasad, stanowiących 
wspólne dziedzictwo państw członkowskich oraz ułatwienie ich prze-
mian ekonomicznych i społecznych. Z zakresu działania RE wyraźnie wy-
łączone przez Statut są sprawy obrony narodowej. W świetle dokumen-
tów Trzeciego Szczytu RE podstawowa działalność Rady Europy dotyczy 
promowania i umacniania trzech wartości: praw człowieka, demokracji 
i praworządności w Europie. Rada Europy prowadzi szeroką działalność 
w zakresie tworzenia nowych standardów prawnych, rozwijania współ-
pracy prawnej między państwami członkowskimi, rozwijania demokracji 
lokalnej. Działa także w obszarze kultury, edukacji, młodzieży, sportu, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, dialogu międzykulturowego, za-
gospodarowania przestrzennego, a także w sprawach społecznych, zdro-
wia i migracji21.

Komisja Wenecka (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez 
Prawo) jest organem doradczym Rady Europy, złożonym z niezależnych 
ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sę-
dziów i członków parlamentów narodowych. Mandat Komisji Weneckiej 
został określony w rezolucjach Rady Europy z 10 maja 1990 i z 21 lutego 
2002 r. ustanawiających i modyfikujących Statut Komisji Weneckiej22.

Jej celem jest zapewnianie demokratycznego i sprawnego funkcjono-
wania instytucji demokratycznych oraz ochrona praw człowieka. Działal-
ność Komisji Weneckiej koncentruje się przede wszystkim na udzielaniu 
pomocy technicznej indywidualnym państwom. Analizując przepisy pra-

20 Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284; w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła ona 
w życie dnia 19 stycznia 1993 r., na podstawie Oświadczenia rządowego z dnia 7 kwiet-
nia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., 
zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993, 
nr 61, poz. 285), ustawy z dnia 2 października 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. 1992, nr 85, poz. 427).

21 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/o_radzie_europy_info/ (dostęp 29.12.2016).
22 Szerzej na temat pozycji i charakteru Komisji Weneckiej zob. J. Kociubiński, Prze-

strzeganie prawnomiędzynarodowych standardów ustroju państwa (analiza działalności Komisji 
Weneckiej), „Państwo i Prawo” 2016, nr 12, s. 39 i n. 

http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/o_radzie_europy_info/
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wa krajowego, Komisja Wenecka identyfikuje potencjalne niezgodności 
ze standardami europejskimi lub luki w prawie. Komisja Wenecka oce-
nia teksty konstytucyjne i inne uregulowania o charakterze systemowym 
(np. prawo wyborcze, prawo dotyczące mniejszości lub niezależności są-
downictwa). Jej opinie nie są wiążące, nie istnieje również bezpośredni 
związek prawny między ewentualnym stwierdzeniem przez Komisję, że 
doszło do ryzyka naruszenia albo naruszenia standardów praworządno-
ści lub demokratycznego państwa prawnego a wszczęciem procedury na 
forum Rady Europy przewidzianej jako reakcja na takie naruszenia (pro-
cedura zawieszenia lub usunięcia z Rady Europy)23. 

Z kolei zgodnie z art. 2 TUE Unia opiera się na wartościach po-
szanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 
państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom 
Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskrymi-
nacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet 
i mężczyzn. 

Traktat ten przewiduje również procedurę stwierdzenia zaistnienia 
zagrożenia dla tych wartości. Zgodnie z art. 7 TUE na uzasadniony wnio-
sek jednej trzeciej Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub 
Komisji Europejskiej, Rada Europejska (dalej: Rada), stanowiąc większo-
ścią czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego, może stwierdzić istnienia wyraźnego ryzyka poważne-
go naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości, o których mowa 
w art. 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wysłuchuje dane 
Państwo Członkowskie i, stanowiąc zgodnie z tą samą procedurą, może 
skierować do niego zalecenia. Rada następnie regularnie bada, czy powo-
dy dokonania takiego stwierdzenia pozostają aktualne.

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek jednej trzeciej Państw 
Członkowskich lub Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody Parla-
mentu Europejskiego, może także stwierdzić, po wezwaniu Państwa 
Członkowskiego do przedstawienia swoich uwag, poważne i stałe na-
ruszenie przez to Państwo Członkowskie wartości, o których mowa 
w art. 2. W konsekwencji Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, 
może zdecydować o zawieszeniu niektórych praw wynikających ze sto-
sowania Traktatów dla tego Państwa Członkowskiego, łącznie z pra-
wem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkow-
skiego w Radzie. Rada uwzględnia przy tym możliwe skutki takiego 
zawieszenia dla praw i obowiązków osób fizycznych i prawnych. Rada 
może następnie, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować 

23 Art. 3 w związku z art. 7 i art. 8 Statutu Rady Europy. 
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o zmianie lub uchyleniu środków zgodnie z wskazanymi wyżej posta-
nowieniami, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadziła do ich 
ustanowienia24.

Biorąc pod uwagę powyższe uprawnienia organizacji międzynarodo-
wych, których członkiem jest Polska, oraz stanowisko Trybunału Konsty-
tucyjnego odnośnie do zakresu kompetencji nieprzekazywalnych, należy 
zatem odpowiedzieć na pytanie, czy potencjalne podjęcie działań przez 
Radę Europy w trybie art. 3 w związku z art. 7 i art. 8 Statutu Rady Europy 
lub w trybie art. 7 TUE nie stanowi naruszenia zasady suwerenności. 

Należy podkreślić, że już u progu członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej Trybunał Konstytucyjny przypominał, że suwerennie ratyfikując 
– na podstawie wyniku przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego 
– Traktat akcesyjny i Akt dotyczący warunków przystąpienia25, Rzeczpo-
spolita Polska suwerennie uznała Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro-
pejską za wiążące ją prawo międzynarodowe (art. 9 Konstytucji). Postano-
wieniami tego Traktatu pozostają kwestionowane przez wnioskodawców 
art. 202 i art. 203 TWE26. 

W kontekście zarzutu dotyczącego niezgodności unormowań Trak-
tatu akcesyjnego oraz Aktu dotyczącego warunków przystąpienia ze 
sformułowaniami preambuły do Konstytucji, w części odnoszącej się do 
suwerenności Narodu Polskiego, Trybunał podkreślił wówczas, że przed-

24 O dotychczasowej praktyce stosowania tych regulacji zob. M. Wiebusch, The role 
of regional organizations in the protection of constitutionalism, International IDEA Discussion 
Paper 17/2016, http://www.idea.int/news-media/news?field_workregion_target_id=280627 
(dostęp 29.12.2016). 

25 Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Nie-
miec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką 
Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, 
Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królest-
wem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi 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, Re-
publiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Re-
publiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Re-
publiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. 
(Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864; dalej: Traktat akcesyjny) oraz stanowiący jego integralną 
część – Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, 
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, 
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz 
dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (dalej: Akt dotyczący 
warunków przystąpienia). 

26 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany Dz.Urz. 
WE C 325 z 24.12.2002, s. 1–184).
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miotem przekazania – podlegającego ocenie konstytucyjności pod kątem 
respektowania suwerenności i bezpieczeństwa państwa (zgodnie z wy-
mogami art. 126 ust. 2 Konstytucji) – są kompetencje organów władzy 
państwowej „w niektórych sprawach”. Zostały one uprzednio ukształto-
wane „na podstawie i w ramach Konstytucji”, a zatem zgodnie z jej aksjo-
logią, wyrażoną m.in. w sformułowaniach preambuły. Ponadto zauważył, 
że preambuła, akcentując znaczenie odzyskanej przez Polskę możliwości 
suwerennego i demokratycznego stanowienia o swoim losie, deklaruje 
jednocześnie potrzebę „współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Ro-
dziny Ludzkiej”, przestrzegania obowiązku „solidarności z innymi” oraz 
uniwersalnych wartości, takich jak prawda i sprawiedliwość. Powinność 
ta odnosi się nie tylko do stosunków wewnętrznych, ale również zewnętrz-
nych27. Dodał również, że analogiczne wartości, należące do wspólnego 
dziedzictwa prawnego państw europejskich, determinują cele i kierunek 
działania Wspólnot i Unii Europejskiej28. Podobnie, w przypadku przy-
stąpienia do Rady Europy, istnienie wspólnego rdzenia aksjologicznego 
i zbliżonego rozumienia zasad demokracji, rządów prawa i niezależności 
władzy sądowniczej nie budziło wątpliwości, a wręcz było nierozerwalnie 
związane z poddaniem się jurysdykcji ETPCz29. 

Konstytucja RP, prawo wspólnotowe oraz dorobek orzeczniczy 
ETPCz oparte są na tym samym zespole wspólnych wartości wyznacza-
jących naturę demokratycznego państwa prawnego oraz katalog i treść 
praw podstawowych. Okoliczność ta istotnie ułatwia współstosowanie 
i obopólnie przyjazną wykładnię prawa krajowego, unijnego i Konwencji 
w świetle art. 9 Konstytucji statuującego obowiązek RP do przestrzegania 
wiążącego ją prawa międzynarodowego.  

Zarówno tryb przekazania, jak i przedmiot przekazania zachowuje 
cechę pozostawania „w zgodzie z konstytucją” (traktowaną integralnie, 
wraz z preambułą) jako „najwyższym prawem Rzeczypospolitej”. Ewen-
tualna zmiana trybu oraz przedmiotu przekazania (kompetencji przeka-
zywanych) wymaga przestrzegania rygorów zmiany konstytucji określo-
nych w art. 235 tego aktu, tj. respektowania unormowań konstytucji jako 
„prawa najwyższego Rzeczypospolitej”. Zasadnicze znaczenie, z punktu 
widzenia suwerenności oraz ochrony innych wartości konstytucyjnych, 
ma ograniczenie możliwości przekazania kompetencji do „niektórych 
spraw” (a zatem bez naruszenia „rdzenia” uprawnień, umożliwiające-

27 Zob. także P. Winczorek, Konstytucja RP a prawo wspólnotowe, „Państwo i Prawo” 
2004, nr 11, s. 7.

28 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., sygn. akt K 18/04, OTK 
ZU nr 5/A/2005, poz. 49. 

29 R. Kuźniar, Prawa Człowieka. Prawo, instytucje, stosunku międzynarodowe, Warszawa 
2002, s. 196.
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go – w zgodzie z preambułą – suwerenne i demokratyczne stanowienie 
o losie Rzeczypospolitej). A contrario zmiana wskazanych w preambule 
oraz poręczonych w aktach prawnomiędzynarodowych zasad ustroju 
czy szerzej – przebudowa aksjologii państwa, również wymagać będzie 
zmiany w konstytucji i odpowiedniej modyfikacji zobowiązań między-
narodowych. 

W tym kontekście potencjalnie działania podjęte przez Radę w try-
bie art. 7 TUE (lub przez Radę Europy w trybie art. 3 w związku z art. 7 
i art. 8 Statutu Rady Europy) w celu ochrony określonego porządku kon-
stytucyjnego, rozumianego jako zespół wartości i zasad nierozerwalnie 
związanych z koncepcją ustroju przyjętą i poręczoną postanowieniami 
Konstytucji z 1997 r., w obecnym stanie prawnym nie mogą być postrze-
gane jako ingerencja w sprawy wewnętrzne kraju, a przez to niezgodna 
z zasadą suwerenności, o której mowa w art. 4 Konstytucji30. Należy je 
raczej traktować w kategoriach wywiązywania się przez RP z wiążących 
ją zobowiązań międzynarodowych. 
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Zasada suwerenności narodu  
a zasada państwa prawa.  

Między harmonią a konfliktem

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. opiera się 
na zasadach ustrojowych, które wpisują się w dorobek konstytucjonali-
zmu europejskiego. Zasady wyrażone w rozdziale I Konstytucji, zaty-
tułowanym Rzeczpospolita, w tym przede wszystkim zasada demokra-
tycznego państwa prawnego (art. 2), zasada suwerenności narodu (art. 4 
ust. 1), zasada legalizmu (art. 7), w tym legalizmu konstytucyjnego (art. 8) 
i międzynarodowego (art. 9), trójpodziału władzy (art. 10) czy pluralizmu 
politycznego (art. 11), uzupełniając się wzajemnie i stanowiąc podsta-
wy funkcjonowania państwa, mają za zadanie ochraniać demokratyczny 
ustrój państwa, a znajdujące się pod jego jurysdykcją jednostki zabezpie-
czać przed arbitralnością władzy.

Spośród wymienionych szczególną uwagę, która stała się dla au-
torki przyczynkiem dla niniejszego opracowania, budzą dwie zasady: 
suwerenności Narodu i państwa prawa. Zainteresowanie to nie doty-
czy przy tym przede wszystkim ich treści czy znaczenia ustrojowego 
każdej z nich, które co do zasady wydają się być mniej więcej ustalone 
we współczesnej doktrynie prawa, a raczej ich wzajemnego stosunku. 
Nim jednak skoncentruję się na rozważaniach nad tym aspektem, ko-
nieczne jest scharakteryzowanie każdej z obu zasad, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych ich cech i elementów, które będą miały znaczenie 
dla omówienia ich wzajemnych relacji. Pragnę przy tym podkreślić już 
na wstępie, iż wobec dotychczasowego dorobku nauki prawa i bogactwa 
myśli politycznej w odniesieniu do podejmowanego tematu opracowa-
nie niniejsze będzie raczej koncentrowało się na przywołaniu dotych-
czas wypracowanych definicji i standardów i ich analizie, jako że nie 
sposób nie dostrzec, iż temat relacji suwerenności i państwa prawa jest 
wciąż aktualny.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.08

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.08
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Zasada suwerenności Narodu, wyrażona w art. 4 ust. 1 Konstytucji, 
jest podstawą ustroju Rzeczypospolitej i polega, w największym uprosz-
czeniu, na uznaniu istnienia po stronie Narodu swobody decyzyjnej przy-
sługującej władzy zwierzchniej w państwie i na akceptacji sprawowania 
przezeń aktów władzy (wyborów, referendum, prawa oporu)1. Suweren-
ność uchodzi przy tym za wartość o pozaprawnej naturze zarówno co do 
jej genezy, jak i znaczenia. Przyjmuje się, że ma ona w stosunku do pra-
wa wartość pierwotną. W konsekwencji, art. 4 Konstytucji „może jedynie 
stwierdzić istnienie władzy wierzchniej Narodu, wcześniejszej od Kon-
stytucji, dzięki której to władzy stało się m.in. możliwe nadanie państwu 
ustawy zasadniczej”2. Innymi słowy, „Naród nie zawdzięcza posiadania 
władzy zwierzchniej przepisowi konstytucyjnemu. To nie przepis stwarza 
taką pozycję Narodowi. W rzeczywistości, w której żyjemy, Naród osiąga 
taki status dzięki swej aktualnej pozycji, osiągniętej w rozwoju historycz-
nym, a przepis konstytucyjny jedynie to sankcjonuje”3. Zasada suweren-
ności Narodu w ujęciu, jakie przyjmuje Konstytucja RP z 1997 r., tj. zakła-
dającym, iż „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do 
Narodu” oznacza, że Naród władzę tę posiada w sposób niepodzielny 
i niezbywalny. Rzeczpospolita Polska ma być państwem rządzonym de-
mokratycznie. Suwerenność narodu warunkuje konieczność istnienia or-
ganów władzy pochodzących z aktu woli suwerena, a także, że Naród 
może sprawować władzę bezpośrednio w formach przewidzianych przez 
prawo4. Naród jest przy tym rozumiany nie w znaczeniu etnicznym5, 
a politycznym czy filozoficzno-społecznym, jako ogół obywateli Rzeczy-
pospolitej, na co wskazuje m.in. sformułowanie zawarte w preambule do 
konstytucji: „my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”6. 
Naród jest „wspólnotą równoprawnych obywateli”7.

Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym (art. 2 
Konstytucji), w którym obowiązuje zasada legalizmu (art. 7), w tym le-
galizmu konstytucyjnego (art. 8) i międzynarodowego (art. 9). Legalizm 
należy do istoty demokratycznego państwa prawa. Jak przyjmuje się 
w doktrynie, zasada państwa prawa legitymizuje te działania państwa, 
które oparte są na prawie, pozostającym w zgodzie z podstawowymi war-

1 K. Działocha, Nota do art. 4, [w:]  L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz, t. 5, Warszawa 2007, uwaga nr 2.

2 Z. Witkowski, Prawo konstytucyjne, Toruń 2011, s. 67.
3 P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 134.
4 K. Działocha, Nota do art. 4, uwaga nr 4.
5 Zob. też wyrok TK z 12 stycznia 2005 r., K 24/04.
6 Zob. wyrok TK z 31 maja 2004 r., K 15/04.
7 A. Gulczyński, Zasada zwierzchnictwa Narodu, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady pod-

stawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998, s. 111.
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tościami, zapewnia, że prawo to nie będzie podlegać instrumentalnym 
zmianom i stosowaniu w zależności od zmiany ugrupowań sprawujących 
władzę, a więc ogranicza arbitralność władzy, wyrażając prymat prawa8. 
Istota zasady legalizmu sprowadza się do wyeliminowania z relacji orga-
ny państwa – jednostki dowolności i samowoli tych pierwszych, w szcze-
gólności w odniesieniu do życiowych potrzeb i interesów jednostek9. Or-
gany państwa prowadzą swoją aktywność na podstawie i w granicach 
prawa. To prawo określa ich zadania, kompetencje i tryb ich realizacji. Ich 
działalność polega na wydawaniu rozstrzygnięć opartych na odpowied-
niej postawie prawnej, w przepisanej przez prawo formie i w zgodności 
z wiążącymi przepisami prawa materialnego10. Wśród organów państwa 
adresatami tak rozumianej zasady legalizmu są organy władzy ustawo-
dawczej, wykonawczej, sądowniczej czy inne, pozostające poza trójpo-
działem. Wszystkie te organy są obowiązane działać na podstawie legity-
macji prawnej, kompetencji, która obejmuje zakres, formy i tryb działania. 
Kompetencji tej nie można domniemywać, musi być wprost, jasno i precy-
zyjnie określona w przepisach prawa.

Ogólna zasada legalizmu znajduje rozwinięcie w zasadzie legalizmu 
konstytucyjnego, która wyraża się w formule, że konstytucja jest najwyż-
szym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta zawiera w istocie dwa 
elementy: pierwszy, pozytywny, nakazujący realizowanie postanowień 
konstytucji i drugi, negatywny, zakazujący podejmowania działań z nią 
sprzecznych. Jak wskazuje się w doktrynie, oba odnoszą się w pierwszej 
kolejności do ustawodawczej władzy parlamentu11. Parlament jest więc 
obowiązany wydawać ustawy służące realizacji przepisów konstytu-
cji, a jednocześnie w działalności prawodawczej wiąże go bezwzględny 
zakaz uchwalania ustaw z konstytucją sprzecznych. Z punktu widzenia 
przedmiotu zainteresowania niniejszego opracowania istotnego znacze-
nia nabiera drugi z przywołanych aspektów mocy najwyższej konstytucji, 
tj. zakaz przedsiębrania działań z nią sprzecznych, w szczególności wła-
śnie w aspekcie działalności ustawodawczej12. Jego naruszeniem będzie 
działanie ustawodawcy sprowadzające się do wydania ustawy lub innego 
aktu sprzecznego z konstytucją zarówno w wymiarze materialnym, tj. gdy 
nie jest możliwe jednoczesne wykonywanie normy ustawowej i konstytu-

8 P. Tuleja, Zastane pojęcie państwa prawnego, [w:] S. Wronkowska (red.), Zasada demo-
kratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Warszawa 2006, s. 57.

9 Zob. B. Jastrzębski, Ustrojowe zasady demokratycznego państwa prawa. Dylematy i mity, 
Olsztyn 2002, s. 167.

10 W. Sokolewicz, Nota do art. 7, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja…, t. 5, uwaga nr 5.
11 K. Działocha, Nota do art. 8, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja…, t. 5, uwaga nr 4.
12 Zob. też B. Banaszak, Nota do art. 2, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-

tarz, Warszawa 2012, uwaga nr 9.
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cyjnej, innymi słowy: gdy realizacja normy ustawowej udaremnia normę 
konstytucyjną, jak i w wymiarze formalnym, czyli gdy akt normatywny 
został wydany z naruszeniem konstytucyjnej normy kompetencyjnej czy 
proceduralnej13.

Tak rozumiana zasada legalizmu stanowi jądro państwa prawnego. 
Państwo prawne to takie, które wymaga, aby podstawą struktur i funk-
cjonowania władzy publicznej było prawo, stanowione w demokratyczny 
sposób, w oparciu o demokratyczne procedury i uwzględniające wartości 
demokratyczne, na czele z godnością, wolnościami i prawami człowieka 
i obywatela14. Swoboda prawodawcy w kreowaniu treści norm nie jest 
więc nieograniczona. Ograniczają ją bowiem wartości, które rekonstruuje 
się przede wszystkim na podstawie kryteriów wyznaczonych przez aksjo-
logię prawa obowiązującego. Ich minimum to co najmniej wartości wspól-
ne, granice, których ustawodawca nie może przekroczyć, w tym przede 
wszystkim zasada równości praw i równości wobec prawa, ochrony praw 
i wolności jednostki15.

Krótka charakterystyka obu zasad, które stanowią przedmiot niniej-
szego opracowania, wskazuje, że pozostają one w niezaprzeczalnej rela-
cji. Należy przyjąć, że w demokratycznym państwie prawnym, w któ-
rym władza suwerenna należy do Narodu, powinny się one uzupełniać. 
To w interesie Narodu jest bowiem, aby organy władzy, w tym przede 
wszystkim władzy ustawodawczej, mającej bezpośredni mandat od su-
werena, działały w granicach i na podstawie prawa, aby wypełniały nor-
my konstytucyjne w wymiarze pozytywnym, tj. stanowiły prawo rozwija-
jące konstytucję, ale także aby powstrzymywały się od wydawania ustaw 
z nią sprzecznych, w tym w szczególności godzących w godność, wolność 
i prawa jednostek. Oznaczałoby to bowiem naruszanie przez władzę usta-
wodawczą praw zasadniczych, wyrażonych w konstytucji obowiązującej 
z woli suwerena. 

Zasady te jednak, mimo iż dla harmonijnego działania demokra-
tycznego państwa prawa powinny się nawzajem uzupełniać, mogą tak-
że pozostawać w dysharmonii, napięciu, a nawet kolizji. Niewykluczone 
są pomiędzy nimi spięcia, w szczególności wówczas, gdy większość par-
lamentarna, powołując się na zasadę suwerenności Narodu, na rzekomy 
mandat pochodzący od suwerena, dąży do rozciągnięcia swej swobody 

13 Ibidem, uwaga nr 4.
14 S. Wronkowska, Zarys koncepcji państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej 

i prawnej, [w:] S. Wronkowska (red.), Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995, 
s.  65–76.

15 B. Banaszak, Nota do art. 2, uwaga nr 9; M. Zmierczak, Koncepcja państwa prawne-
go jako ograniczenie władzy narodu, [w:] S. Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego…, 
s. 80–82.
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decyzyjnej także na obszary regulacji, do których zmiany w istocie man-
datu w istocie nie uzyskała. Dotyczy to sytuacji, w której większość par-
lamentarna poprzez swoją postawę i uchwalane ustawy de facto zmienia 
normy konstytucyjne lub też gdy określone grupy obywateli, korzysta-
jąc z choćby milczącej aprobaty organów władzy, podejmują działania 
pozostające w sprzeczności z wartościami konstytucyjnymi, w szczegól-
ności naruszają konstytucyjne wolności i prawa innych, co nie spotyka 
się z właściwą reakcją ze strony państwa. Należy bowiem pamiętać, że 
w państwie, w którym określone rozwiązania konstytucyjne obowiązują 
latami, a nawet dziesiątki lat, na konstytucję składają się nie tylko prze-
pisy w niej wprost wyrażone, ale także acquis constitutionnel wypracowa-
ne w okresie jej obowiązywania przez Trybunał Konstytucyjny, praktykę 
i doktrynę prawa.

W tym aspekcie należy jeszcze raz podkreślić, że Naród sprawuje wła-
dzę nie dlatego, że tak stanowi konstytucja, ale dlatego, że tę konstytucję 
– działając przez swoich przedstawicieli, ale i bezpośrednio – współtwo-
rzył i zaakceptował. Tym samym jednak jednocześnie Naród – pozosta-
jący niezmiennie piastunem władzy zwierzchniej – związał się normami 
konstytucji i zobowiązał się wykonywać ją na podstawie i w granicach 
konstytucji. Władza zwierzchnia Narodu nie jest więc nieograniczona. 
Jest oczywiście możliwa sytuacja, w której Naród zmieni porządek kon-
stytucyjny i ustanowi nowe zasady ustroju i rządzenia, powinien to jed-
nak uczynić w granicach i procedurach przyjętych dla przeprowadze-
nia takich zmian16. Powstaje więc pytanie, czy Naród, sprawując władzę 
zwierzchnią, w której mieści się co do zasady także prawo do zmiany 
porządku konstytucyjnego, ale także – a nawet przede wszystkim – legi-
slatywa, powołująca się na mandat pochodzący bezpośrednio od suwere-
na, są związane jakimikolwiek granicami, których nie mogą przekroczyć. 
Pytanie to, stawiane od co najmniej trzech wieków, sprowadza się więc 
do zagadnienia, „czy suweren wszystko może”. Przywołując wybitnych 
myślicieli, Jean-Jacques Rousseau argumentował, że lud, jako ciało poli-
tyczne powstałe w drodze umowy społecznej, jest suwerenem i że sprzeci-
wiałoby się „naturze ciała politycznego, ażeby zwierzchnik narzucił sobie 
prawo, którego by nie mógł złamać”17. Podkreślał jednak także, że „wła-
dza zwierzchnia, jakkolwiek absolutna, uświęcona jest i nietykalna, nie 
przekracza i nie może przekroczyć granic układów powszechnych, i każ-
dy człowiek może swobodnie rozporządzać tym, co mu pozostawiono 

16 W. Wołpiuk, Zasada władzy zwierzchniej Narodu, [w:] J. Kuciński, W. Wołpiuk, Za-
sady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Warszawa 
2012, s. 178.

17 J.J. Rosseau, Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim, Warszawa 1966, s. 23.
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przez te układy z jego dóbr i wartości; w ten sposób zwierzchnik nie ma 
nigdy prawa obciążać jednego poddanego więcej niż innego, wówczas bo-
wiem sprawa staje się prywatną i władza jego przestaje być miarodajną”18. 
Z kolei Jeremy Bentham nie zauważał konieczności ograniczenia ustawo-
dawcy. Wskazywał, że legislatywa jest wszechwładna i jej władza nie ma 
żadnych granic. Podkreślał przy tym istnienie kontroli, która miała być 
sprawowana przez wyborców, wyposażonych w prawo do odwołania 
swoich przedstawicieli19. 

Na odmiennym stanowisku stanął Thomas Jefferson, który w 1801 r. 
w swoim przemówieniu inauguracyjnym wskazał, że „wszyscy […] będą 
pamiętać tę świętą zasadę, że chociaż wola większości ma przeważać we 
wszystkich przypadkach, wola ta, aby była słuszna, musi być rozsądna; że 
mniejszość posiada swoje równe uprawnienia, które muszą być chronione 
przez równe ustawy, których pogwałcenie byłoby uciskiem”20. Podobnie 
Benjamin Constant zaprzeczał, aby jakakolwiek władza, w tym najbar-
dziej demokratyczna, mogła być nieograniczona21. 

Przeprowadzony – oczywiście krótki i wybiórczy – przegląd historii 
myśli i opinii na temat istoty władzy suwerennej pozwala postawić py-
tanie o to, czy we współczesnym państwie istnieją jakiekolwiek jej ogra-
niczenia, w szczególności o relacje zasady suwerenności Narodu i zasa-
dy państwa prawnego. Pytanie to jest o tyle aktualne, że dostrzegalna 
w ostatnim czasie jest tendencja do powoływania zasady suwerenności 
Narodu i mandatu, jakiego Naród ten udzielił rządzącym do podejmo-
wania przez legislatywę decyzji wątpliwych z punktu widzenia konstytu-
cyjnego, w szczególności wypracowanego przez lata acquis constitutionnel. 
Pytanie to zahacza o dwa zagadnienia szczegółowe: po pierwsze, jak nale-
ży postrzegać Naród będący suwerenem, czym (kim) w istocie jest Naród-
-suweren, po drugie, o relację zasady suwerenności Narodu do wyrażonej 
w art. 4 ust. 2 Konstytucji reguły sprawowania władzy przez suwerena 
pośrednio, poprzez jego przedstawicieli.

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych kwestii należy podkre-
ślić, iż zgodnie z wypracowanym przez dziesiątki lat dorobkiem teorii i fi-
lozofii prawa, a także doktryny prawa konstytucyjnego, suwerenem jest 
Naród jako pluralistyczna całość. Ponieważ jednostki – ludzie – nie są tacy 
sami, nie mają identycznych dążeń i interesów, suweren nie może być poj-

18 Ibidem, s. 36.
19 Zob. T. Tulejski, Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy 

Benthama, Łódź 2004, s. 215–216.
20 Przemówienie inauguracyjne T. Jeffersona z 4 marca 1801 r., http://avalon.law.yale.

edu/19th_century/jefinau1.asp (dostęp 06.02.2017).
21 B. Constant, O monarchii konstytucyjnej, [w:] B. Szlachta (red.), Historia doktryn poli-

tycznych i prawnych. Wybór źródeł, Sopot 1997, s. 225.
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mowany jako wspólnota dążeń i przekonań, musi opierać się i odzwier-
ciedlać ich pluralizm22. Ta reguła obowiązuje niezależnie od istniejącej ad 
hoc większości rządzącej i aktualnych preferencji wyborców. Pojęcie naro-
du nie jest tożsame z pojęciem „wyborców”, „elektoratu”. Naród nie jest 
tworem abstrakcyjnym, a składa się z jednostek, bez których nie byłoby 
Narodu. Naród to związek jednostek, a nie byt od nich niezależny, usytu-
owany ponad nimi, posiadający własne cele i wolę ich realizacji. Taki spo-
sób pojmowania narodu – jak wskazuje Maria Zmierczak – byłby raczej 
charakterystyczny dla ideologii nacjonalistycznych lub totalitarnych23. 

W świetle tych uwag truizmem jest stwierdzenie, że częścią Narodu, 
do którego należy władza zwierzchnia, są również obywatele niema-
jący praw wyborczych, czyli osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnio-
ne oraz pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych. Częścią 
Narodu pozostają także obywatele, którzy nie uczestniczą w wyborach 
czy referendum. Naród to związek jednostek, z których każda jest od-
rębna i ma wolności i prawa. Tym samym władza mająca mandat od 
suwerena musi być sprawowania również w ich interesie, choć oni 
sami w sprawowaniu tej władzy faktycznie nie mogą lub też nie chcą 
aktywnie uczestniczyć. Ich stałą przynależność do Narodu podkreśla 
Preambuła do Konstytucji, w której pojęcie Narodu jest zdefiniowane 
poprzez użycie sformułowania „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”, 
ale także brzmienie art. 1 Konstytucji RP, który Rzeczypospolitą Polską 
nazywa „dobrem wspólnym wszystkich obywateli”24. Warto przywołać 
także stwierdzenie Marii Kruk, że „demokracja to teoretycznie rządy 
wszystkich”25. Legislatywa powołująca się na mandat suwerena musi 
te teoretyczną konstrukcję uwzględniać. Taka konstrukcja suwerenno-
ści Narodu oznacza „uznanie woli Narodu jako jedynego źródła władzy 
i sposobu legitymowania sprawowania władzy. Oznacza to, że źródłem 
władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie może być jednostka, grupa spo-
łeczna ani organizacja”26.

Przechodząc do drugiej z wymienionych szczegółowych, a istotnych 
dla prowadzonych rozważań kwestii, demokracja przedstawicielska po-
lega na tym, że decyzje podejmowane są przez organy przedstawiciel-
skie upoważnione do działania w imieniu Narodu, z jego woli i w jego 
interesie27. Aktualna pozostaje w tym zakresie myśl A. Esmeina, iż 

22 M. Zmierczak, Koncepcja państwa…, s. 80–81.
23 Ibidem, s. 82.
24 M. Florczak-Wątor, Nota do art. 4, [w:] M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Tom I. Ko-

mentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, uwaga nr 49.
25 M. Kruk, Słownik demokracji, Warszawa 1999, s. 36.
26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 maja 2004 r., K 15/04.
27 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 stycznia 2005 r., K 24/04.
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„cechą charakteryzującą reprezentantów narodu-zwierzchnika jest, że 
w granicach przynależnych im atrybucyj są oni powoływani do decydo-
wania niezależnie i dowolnie, w imieniu narodu; wola ich – należy się 
domniemywać – jest wyrazem pragnień narodu, przez ich usta przema-
wia cały naród”28. Jednocześnie przedstawiciel Narodu jest uprawniony 
do „samodzielnego rekonstruowania woli Narodu i jej uwzględnienia 
w swoim działaniu w sposób chroniący dobro Narodu”29. Ewa Popław-
ska dodaje zaś, że: „koncepcja demokracji przedstawicielskiej jest oparta 
na konstrukcji zarachowania, polegającej na przypisaniu całemu naro-
dowi, obywatelom – jako ich własne – czynności wykonywanych przez 
stosunkowo bardzo nieliczną grupę osób powołanych faktycznie do rzą-
dzenia państwem”30.

Dokonując syntezy obu omówionych pokrótce reguł, z punktu wi-
dzenia tematu niniejszego opracowania, należy skonstatować, że zasa-
da suwerenności Narodu, realizowana współcześnie przede wszystkim 
w formie demokracji przedstawicielskiej, musi w praktyce ustrojowej, 
w procesie podejmowania decyzji państwowych, uwzględniać, że su-
werenem niezmiennie jest Naród jako pluralistyczna całość, nie zaś 
wyborcy, elektorat, a tym bardziej tylko ten elektorat, który w danym 
momencie ustrojowo-politycznym udzielił mandatu do rządzenia kon-
kretnej większości. Reprezentanci suwerena zasiadający w parlamencie 
i cały parlament są przedstawicielami całego tak pojmowanego Naro-
du, również tych jego członków, którzy są zwolennikami innych opcji 
politycznych, jak i tych, którzy nie mogą lub nie chcą głosować. Tym 
samym władza – także ta posiadająca bezpośrednią legitymację suwere-
na – musi uwzględniać dobro narodu jako całości o opisanych cechach 
i sprawując władzę nie może tego czynić w imieniu czy zgodnie z wolą 
jakiejkolwiek jednostki, grupy społecznej czy organizacji. Oznacza to, 
że realizując założoną politykę, musi uwzględniać pewne minimum 
potrzeb i interesów każdej jednostki. Odwołując się do wcześniej przy-
toczonych słów T. Jeffersona, konieczna jest ochrona praw mniejszości, 
która posiada równe uprawnienia, a ich pogwałcenie byłoby „uciskiem”. 
Większość, dysponująca mandatem pochodzącym od suwerena, nie 
jest nieograniczona w decyzjach państwowych. Ograniczeniem dla niej 
jest zaś właśnie zasada państwa prawa i płynące z niej reguły i nakazy, 
w tym w szczególności konieczność ochrony wartości konstytucyjnych, 

28 A. Esmein, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2013 (reprint wydania z 1921 r.), s. 307–
308; pisownia oryginalna.

29 M. Florczak-Wątor, Nota do art. 4, uwaga nr 54.
30 E. Popławska, Zasada rządów przedstawicielskich i formy demokracji bezpośredniej, [w:] 

W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998, s. 126.
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wolności i praw człowieka, praw mniejszości. Legislatywa, o ile nie ma 
wyraźnego mandatu wystarczającego do przeprowadzenia zmian kon-
stytucyjnych (które także musiałaby przecież przeprowadzać w oparciu 
o obowiązujące procedury), nie może podejmować decyzji wątpliwych 
z punktu widzenia konstytucyjnego, w szczególności wypracowane-
go przez lata acquis constitutionnel, jako usprawiedliwienie dla których 
powołując rzekomą „wolę suwerena” i udzielony przezeń mandat. Jak 
słusznie wskazuje Maria Zmierczak, „w naszym kręgu kulturowym 
panuje dość powszechna zgoda co do tego, iż demokracja nie oznacza 
wszechwładzy narodu, zaś gwarancją ograniczenia jest to, że ma być 
ona państwem prawnym. […] demokracja musi być ograniczona przez 
konstytucję i […] w gruncie rzeczy stanowienie prawa może się odby-
wać tylko w ramach konstytucji: jest to oczywiste w świetle definicji, że 
państwo prawne działa poprzez i w ramach prawa, gdyż konstytucja 
jest najwyższej rangi aktem prawnym. Nowością w rozumieniu państwa 
prawnego w XX w. stało się podporządkowanie prawu nie tylko działań 
władzy wykonawczej czy sądowniczej, co przede wszystkim przyświe-
cało protagonistom idei »państwa prawa« w XIX w., ale także podpo-
rządkowanie prawu władzy prawodawczej”31.

Zgadzając się w pełni z przywołanym poglądem, tytułem podsumo-
wania warto przywołać myśl B. Constanta, która – choć pochodzi sprzed 
dwóch wieków – zachowuje niesłabnącą aktualność. Ten filozof i po-
lityk wskazywał, że „suwerenność istnieje tylko w sposób ograniczony 
i względny. Tam, gdzie zaczyna się niepodległość egzystencji indywidu-
alnej, kończy się jurysdykcja suwerenności. Jeżeli społeczeństwo tę linię 
przekroczy, dopuszcza się takiej samej zbrodni jak despota niemający in-
nych praw, jak tylko katowski miecz. Społeczeństwo nie może bez uzur-
pacji przekroczyć właściwych mu granic; także większość nie może ich 
przełamać. Zezwolenie większości nie w każdym przypadku wystarcza, 
by nadać moc prawną działaniom społeczeństwa; są takie czyny, których 
nic sankcjonować nie może. Kiedy jakakolwiek zwierzchność dopuściła-
by się takiego czynu – mniejsza o to, z jakiego źródła ona wypływa lub 
wypływać mniema, jak siebie nazywa: osobą czy narodem, choćby była 
całym Narodem oprócz obywatela, którego ciemięży – byłaby zawsze nie-
poprawna i działałaby niegodziwie32. Tym samym, odnosząc przywołane 
wnioski do aktualnej sytuacji ustrojowej, „wskazanie na zbiorowy pod-
miot suwerenności w art. 4 Konstytucji RP każe się zastanowić, czy na tej 
podstawie nie można dążyć do zawężenia zakresu praw jednostki. […] 
Konstytucyjne regulacje dotyczące statusu prawnego jednostki dają pod-

31 M. Zmierczak, Koncepcja państwa…, s. 80.
32 B. Constant, O monarchii…, s. 225–226.
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stawy do rozwiania tych obaw. […] Należy też podnieść, że Konstytucja 
traktuje jednostkę nie jako środek do realizacji celów zakładanych przez 
państwo, ale jako punkt odniesienia dla działań władz publicznych, dla 
działań państwa”33. Sprawowanie władzy musi być oparte na konstytucji, 
a ta musi być do przyjęcia dla wszystkich obywateli34.
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Podmiot władzy zwierzchniej 
w Republice Bośni i Hercegowiny 

We współczesnych państwach demokratycznych zasada zwierzchnic-
twa narodu jest powszechnie przyjętą zasadą konstytucyjną. Jak podkre-
śla się w doktrynie, stanowi ona „punkt wyjścia wszelkich demokratycz-
nych systemów władzy”1. Co nie znaczy, że takie ujęcie podmiotu władzy 
w państwie nie ulegnie zmianie w przyszłości. Jak napisał A. Ławniczak, 
„Zmienność form ustrojowych jest różnokierunkowa i trudno wskazać ja-
kąś jedną, globalną tendencję, charakterystyczną dla wszystkich epok i kra-
jów […] byłoby bardzo dziwne, gdyby historia skończyła się przed Arma-
geddonem i aktualny trend ustrojowy, […] miałby pozostać niezmienny”2. 

Pojęcie suwerenności w literaturze powszechnie odnosi się do dwóch 
w istocie odrębnych zagadnień: suwerenności zewnętrznej dotyczącej 
państwa i jego stosunków międzynarodowych oraz suwerenności we-
wnętrznej związanej z określeniem podmiotu, do którego należy politycz-
na władza3 w państwie. Jak zauważył K. Działocha, suwerenność określa 

1 M. Gulczyński, J. Wawrzyniak, Suwerenne prawa narodu do sprawowania władzy 
zwierzchniej we współczesnych warunkach, [w:] W.J. Wołpiuk (red.), Spór o suwerenność, 
Warszawa 2001, s. 177.

2 A. Ławniczak, Podmiot władzy w państwie, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 177.

3 J. Ciapała, Wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w warunkach członkowstwa 
w Unii Europejskiej – kilka uwag podstawowych lecz czy przekonujących?, [w:] A. Szmyt (red.), 
Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, „Gdańskie Studia Praw-
nicze” 2014, s. 86–89; S. Patyra, Podstawowe zasady ustroju w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, [w:] E. Gdulewicz (red.), Konstytucyjny system organów państwowych, Lublin 2009, 
s. 33–34; I. Grądzka, Zasada suwerenności narodu, [w:] D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rze-
czypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 190–191; K. Wojtyczek, Suwerenność, [w:] W. Skrzy-
dło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz en-
cyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 569–570.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.09

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.09
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się „za pomocą dwóch jej cech – nieograniczoności (niezależności) władzy 
suwerennej w stosunkach z innymi podmiotami, w szczególności innymi 
państwami oraz jako władzę najwyższą (także ostateczną), tj. podejmu-
jącą akty władzy, które nie pochodzą od kogokolwiek i przez nikogo nie 
dają się podważyć”4. 

W przedstawionym tekście zajmuję się tylko problematyką suweren-
ności wewnętrznej związanej z określeniem podmiotu władzy zwierzch-
niej w Republice Bośni i Hercegowinie (BiH) i sposobem sprawowania 
przez niego władzy. 

Zbiorowy podmiot stanowiący suwerena w państwie jest w przepi-
sach konstytucyjnych rozmaicie opisywany. Niektóre konstytucje posłu-
gują się terminem „naród”, inne „lud”, jeszcze inne „obywatele” (choć 
stosowanie tego ostatniego terminu spotyka się niekiedy z krytyczną oce-
ną doktryny)5. Na tym tle rozwiązanie przyjęte w Bośni i Hercegowinie 
prezentuje się bardzo oryginalnie. W preambule do konstytucji zostało 
użyte następujące sformułowanie. „Bośniacy, Chorwaci i Serbowie jako 
konstytucyjne narody (razem z pozostałymi) i obywatele Bośni i Hercego-
winy niniejszym potwierdzają Konstytucję Bośni i Hercegowiny”6. 

Nie sposób podjąć się analizy problemu określenia suwerena w BiH 
bez wskazania przyczyn powstania państwowości bośniackiej w dzisiej-
szym ramach oraz bez przybliżenia genezy samej konstytucji. Współczesna 
Republika BiH w aktualnym kształcie ustrojowym narodziła na mocy poro-
zumienia pokojowego zawartego w Dayton. Układ ten, do którego uroczy-
stego podpisania doszło 14 grudnia 1995 r., kończył kilkuletni okres walk 
wewnętrznych7. Wojna w BiH wiązała się z szerszym zjawiskiem nazywa-
nym w historii „rozpadem Jugosławii”, który rozpoczął się na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX w.8 Konflikt zbrojny w samej BiH rozpoczął się na 
wiosnę 1992 r. Do pierwszych incydentów zbrojnych dochodziło jeszcze 
przed referendum w sprawie niepodległości BiH, które odbyło się 29 lutego 

4 K. Działocha, Uwaga do art. 4 Konstytucji, [w:] L.Garlicki (red.), Komentarz do Konsty-
tucji, Warszawa 2007, s. 5.

5 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 
Kraków 2004, s. 294.

6 Tekst konstytucji BiH zaczerpnięty ze strony sądu konstytucyjnego: www.ccbh.ba 
(dostęp 19.03.2017).

7 Porozumienie zostało uroczyście podpisane w Paryżu, lecz jego treść została 
wcześniej wynegocjowana w Dayton 21 listopada 1995 r. i z tego względu w literaturze 
nosi ono powszechnie właśnie taką nazwę. M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, 
Warszawa 2003, s. 355. 

8 Proces ten w polskiej literaturze przedmiotu jest szeroko opisywany. Patrz J. Kukułka, 
Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945–1996, Warszawa 1997; M. Walden-
berg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003; S. Wojcie-
chowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002. 
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i 1 marca 1992 r. Referendum to zostało zbojkotowane przez Serbów, któ-
rzy proklamowali powstanie Republiki Serbskiej ze stolicą w Banja Luce9. 
Uznanie niepodległości BiH przez EWG w kwietniu 1992 r. było, zdaniem 
części autorów, czynnikiem, który przyśpieszył eskalację konfliktu10. 

Konflikt polityczny i militarny w Bośni był niezwykle złożony. W cza-
sie jego trwania miały miejsce zmiany sojuszy między walczącymi stro-
nami, ingerencja państw trzecich, czystki etniczne i zbrodnie wojenne. 
Do dzisiaj ocena przyczyn wojny i jej przebiegu (a nawet liczby ofiar po-
szczególnych stron konfliktu) budzi spory toczone między badaczami 
reprezentującymi optykę bośniacką, chorwacką i serbską. Ocena charak-
teru wojny oscyluje między poglądem o agresji na BiH dokonanej przez 
sąsiednie państwa, po uznanie jej za klasyczną wojnę domową11. Nacisk 
wspólnoty międzynarodowej, w tym przede wszystkim USA, na strony 
konfliktu doprowadził12 (po wcześniejszych, nieudanych, wielokrotnych 
próbach) do wynegocjowania trwałego porozumienia pokojowego, które 
stało się jednocześnie fundamentem ustrojowym Republiki.

Zasadami, które legły u podstaw porozumienia w Dayton, były: po-
kój, prawa człowieka, demokracja, arbitraż, utrzymanie państwa w cało-
ści oraz jego restytucja13. Układ z Dayton jest umową międzynarodową, 
która został podpisana przez Prezydenta Serbii S. Miloševića, Prezydenta 
Chorwacji F. Tuđmana oraz Przewodniczącego Prezydium Republiki Bo-
śni i Hercegowiny A. Izetbegovića. Jak słusznie zauważono w literaturze, 
dwóch z trzech sygnatariuszy umowy nie było obywatelami BiH, a trzeci 
spośród nich nie posiadał pełnomocnictw do jej podpisania14. Umowa ta 
składa się z dwóch części: militarnej i cywilnej. Główna część porozumie-
nia zawiera 11 artykułów oraz 11 aneksów. Aneks 4 do układu w Dayton 
zawiera Konstytucję Republiki BiH, co stanowi  szczególną specyfikę sys-
temu politycznego BiH15.

9 W. Walkiewicz, Jugosławia państwa sukcesyjne, Warszawa 2009, s. 260.
10 K. Krysieniel, W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją 

konsocjonalną, Warszawa 2012, s. 168.
11 Interesujący przegląd stanowisk badaczy bośniackich, chorwackich i serbskich 

prezentuje K. Krysieniel w: ibidem, s. 168–170. 
12 Wpływ dyplomacji amerykańskiej na wynegocjowanie pokoju opisuje S.L. Szcze-

sio, Droga do Dayton – zaangażowanie dyplomacji amerykańskiej w końcowej fazie wojny w Bośni 
i Hercegowinie, [w:] P. Chmielewski, S.L. Szczesio (red.), Bośnia i Hercegowina 15 lat po Day-
ton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, Łódź 2011, s, 177–212.

13 R. Nešković, Nedovršena država. Politički sistem Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2013, s. 181.
14 K. Krysieniel, W cieniu Dayton..., s. 222–223. Wątpliwości dotyczyły również legi-

tymacji do podpisania umowy przez Federację (bośniacko-chorwacką) i Republikę (serb-
ską), które nie posiadały podmiotowości na gruncie prawa międzynarodowego. N. Pobrić, 
Ustavno pravo, Mostar 2009, s. 19.

15 R. Nešković, Nedovršena država..., s. 186–189.
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Konstytucja BiH nie została ratyfikowana w parlamentarnej proce-
durze i nie została też opublikowana w żadnym oficjalnym języku BiH. 
W ogólnym użytku od 2009 r. są prawnie niezweryfikowane tłumacze-
nia aneksu 4. Zdaniem części bośniackich badaczy, ich wiarygodności nie 
można zaakceptować bez pewnych wątpliwości. Angielski oryginał jest 
niedostępny dla większości obywateli BiH łącznie z państwowymi funk-
cjonariuszami i urzędnikami16. Tym niemniej w tej niedoskonałej kon-
stytucji upatrywano instrument „tego, by BiH stała się demokratycznym 
państwem działającym zgodnie z prawem”17. 

Specyfika konstytucji BiH, związana z faktem, że jest ona częścią 
umowy międzynarodowej, sprawia, że jej powstanie nie było poprze-
dzone debatą publiczną przeprowadzoną na terytorium BiH. Oko-
liczności zawarcia umowy (presja międzynarodowa, szybkość podej-
mowanych w toku negocjacji decyzji oraz brak szerszej reprezentacji 
politycznej społeczności zamieszkujących Bośnię) pozwalają na posta-
wienie tezy, że w istocie forma ustrojowa państwa została narzucona 
Bośni przez część społeczności międzynarodowej, w toku dynamiczne-
go procesu. Dotyczyło to nie tylko zasad, na jakich oparto układ koń-
czący wojnę, lecz również podstaw ustrojowych Republiki. Na margi-
nesie warto zauważyć, że pewien pośpiech w tworzeniu konstytucji 
miał miejsce we wszystkich państwach powstałych na drodze rozpadu 
Jugosławii. 

Nowo powstałe republiki dokonały uchwalenia konstytucji w latach 
dziewięćdziesiątych pod silną presją dynamicznej i niestabilnej sytuacji 
politycznej. Zdaniem niektórych badaczy, „miały uczynić [konstytucje 
– K.S.] zadość oczekiwaniu, aby stworzyć ramy nie tylko legalnego dzia-
łania państwa, ale w ogóle jego bytu i funkcjonowania”. Tym samym peł-
niły one istotną rolę legitymacyjną dla nowego porządku państwowego 
i politycznego18. Co ciekawe, reformy konstytucyjne podejmowane w tych 
państwach w późniejszym czasie także charakteryzowały się dużym po-
śpiechem przy ich wprowadzaniu, co szczególnie widać na przykładzie 
Chorwacji i Serbii19. 

16 E. Šarčević, Ustav i nužde. Konsolidacija ustavnog prava Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
2010, s. 387.

17 A. Omeragić, Odnosi ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa domom za ljudska prava, [w:] 
Međunarodna konferencija: Odnosi između ustavnih sudova i drugih sudskih instancji, Sarajevo 
2001, s. 119.

18 A. Młynarska-Sobaczewska, Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa 
w państwie transformacji ustrojowej, Toruń 2010, s. 163–164.

19 Casus chorwacki patrz: K. Składowski, System rządów w Republice Chorwacji, Łódź 
2013, s. 73–83; casus serbski: D. Mikucka-Wójtowicz, Demokratyczna transformacja w Serbii 
i Chorwacji, w latach 1990–2010, Kraków 2014, s. 85–88.
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Warto porównać te regulacje z bośniacką z punktu widzenia określa-
nia przez konstytucje tych państw podmiotu władzy zwierzchniej.

Konstytucje państw post-jugosłowiańskich wyraźnie nawiązują do 
dorobku zachodnioeuropejskiego konstytucjonalizmu. Znajduje to także 
odniesienie w sposobie definiowania suwerena. Jak zauważył J. Wojnicki, 
we wszystkich omawianych konstytucjach suwerenem są obywatele, któ-
rzy sprawują władzę za pośrednictwem wybranych w wyborach przed-
stawicieli lub bezpośrednio20. Wprawdzie przyjęte formuły określenia 
suwerena nie są identyczne, to rzeczywiście występują między nimi wy-
raźne podobieństwa.

Konstytucja Słowenii i Macedonii wskazuje jako suwerena ogół oby-
wateli, chociaż jednocześnie Konstytucja Słowenii w art. 3 dodaje, że 
władza należy do ludu. „Słowenia jest państwem wszystkich obywateli 
opartym na trwałym i niezbywalnym prawie narodu słoweńskiego do sa-
mostanowienia. Władza w Słowenii należy do ludu. Obywatele i obywa-
telki sprawują ją bezpośrednio, a zwłaszcza przez wybory oraz zgodnie 
z zasadą podziału władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą”21. 
Artykuł 2 Konstytucji Macedonii stanowi: „W Republice Macedonii wła-
dza pochodzi od obywateli i do nich należy. Obywatele Republiki Ma-
cedonii sprawują władzę za pośrednictwem demokratycznie wybranych 
przedstawicieli, poprzez referendum oraz w innych formach bezpośred-
niego wyrażania woli”22. Podobnie kwestie te ujmuje Konstytucja Kosowa, 
która wskazuje, że suwerenem jest lud Kosowa. „Suwerenność Republiki 
Kosowa wywodzi się z ludu i należy do ludu”23.

Konstytucje Chorwacji i Serbii wskazują, że władza należy do narodu. 
Przy czym Konstytucja Chorwacji definiuje go jako wspólnotę wolnych 
i równych obywateli. „W Republice Chorwacji władza pochodzi od naro-
du i należy do narodu jako wspólnoty wolnych i równych obywateli”24.

Natomiast Konstytucja Serbii podkreśla, że władza należy do naro-
du serbskiego oraz wszystkich obywateli, którzy żyją w Republice Ser-
bii. „Republika Serbii jest państwem narodu serbskiego i wszystkich 
obywateli, którzy w niej żyją, oparta na rządach prawa i sprawiedliwości 
społecznej, zasadach demokracji obywatelskiej, praw człowieka i mniej-
szości i wolności i respektowania europejskich principiów i wartości”25. 

20 J. Wojnicki, Proces instytucjonalizacji przemian ustrojowych w państwach postjugosło-
wiańskich, Pułtusk 2007, s. 169.

21 Konstytucja Republiki Słowenii, www.libr.sejm.gov.pl (dostęp 17.04.2017).
22 Konstytucja Republiki Macedonii, www. libr.sejm.gov.pl (dostęp 16.03.2017).
23 Preambuła do Konstytucji Republiki Kosowa, www.rks-gov.net (dostęp 16.03.2017).
24 Konstytucja Republiki Chorwacji, www.libr.sejm.gov.pl (dostęp 16.03.2017).
25 Konstytucja Republiki Serbii, www.ustavni.sud.rs (dostęp 16.03.2017).

http://www.libr.sejm.gov.pl
http://www.rks-gov.net
http://www.libr.sejm.gov.pl
http://www.ustavni.sud.rs
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Przy czym trzeba podkreślić, pewną różnicę terminologiczną charaktery-
styczną dla języka serbsko-chorwackiego. Otóż, słowo „narod” używa-
ne w przepisach konstytucji może być tłumaczone jako ‘naród’ lub jako 
‘lud’26. Dla przypisania temu wyrazowi właściwego tłumaczenia istotny 
jest kontekst, w którym zostało użyte. 

Bez względu na ujęcie językowe przyjęte w poszczególnych konsty-
tucjach widać wyraźnie, że wszystkie one nawiązują do koncepcji narodu 
politycznego. Generalnie można dostrzec w tych definicjach podkreślenie, 
że podmiotem władzy zwierzchniej jest zbiorowość polityczna opisywana 
przede wszystkim w odniesieniu do pojęcia obywatelstwa. 

Specyficzne na tym tle prezentuje się regulacja obowiązująca w Bośni 
i Hercegowinie. Dla rozwiązania przyjętego w BiH trudno wskazać też in-
spiracje zaczerpnięte z wcześniejszych doświadczeń historycznych z cza-
sów socjalistycznej Jugosławii. T. Szymczak wskazywał, że w Konstytucji 
Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii zostały sformułowane 
następujące zasady państwa związkowego: „1. Narody Jugosławii dobro-
wolnie wyraziły swą wolę współżycia w państwie związkowym. 2. Pod-
stawą państwa związkowego jest pełne równouprawnienie wszystkich 
narodów […], które na podstawie prawa do samostanowienia z prawem 
do oderwania się włącznie wyraziły swą wolę współżycia w państwie 
związkowym”27. Jednocześnie w tym samym rozdziale, zatytułowanym 
Zasady naczelne, konstytucja wskazuje, że system państwowy opiera się 
na władzy klasy robotniczej i wszystkich ludzi pracy jako wolnych i rów-
noprawnych producentach i twórcach28. Podmiot władzy zwierzchniej 
w Konstytucji SFRJ został więc określony w sposób podobny jak w innych 
konstytucjach państw socjalistycznych29. W pewnym stopniu źródeł obec-
nego rozwiązania można doszukiwać się w Konstytucji Socjalistycznej 
Republiki Bośni i Hercegowiny z 1974 r., która po wielokrotnych nowe-
lizacjach w tekście jednolitym z 1993 r. w art. 1 wskazywała, że BiH, jest 
państwem równoprawnych obywateli i narodów – Muzułmanów, Serbów 
i Chorwatów oraz członków innych narodów, którzy ją zamieszkują. Po-
nadto w art. 3 zapewniono w organach władzy proporcjonalną reprezen-
tację narodową30.

Fundamentalnym zadaniem, jakie postawili przed sobą twórcy  kon-
stytucji, było zapewnienie utrzymania pokoju w BiH. Uznano, że zasad-

26 Patrz M. Moguš, N. Pintarić, Słownik polsko-chorwacki. Poljsko-Hrvatski rječnik, 
Zagreb 2002; V. Frančić, Słownik serbsko-chorwacki, t. II, Warszawa 1987.

27 T. Szymczak, Jugosławia Państwo Federacyjne, Łódź 1982, s. 136.
28 Teksty kolejnych konstytucji SFRJ dostępne są na stronie: www.arhivyu.gov.rs 

(dostęp 16.03.2017).
29 T. Szymczak, Ustrój europejskich państw socjalistycznych, wyd. II, Łódź 1988, s. 24, 54 i n.
30 K. Krysieniel, W cieniu Dayton…, s. 199.

http://www.arhivyu.gov.rs
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nicze znaczenie w tym procesie ma zapewnienie równowagi politycznych 
wpływów między trzema największymi narodami zamieszkującymi pań-
stwo, czyli między Bośniakami, Serbami i Chorwatami. Decydujące zna-
czenie dla organizacji państwa ma przyjęte przez konstytucję w pream-
bule pojęcie narodów konstytucyjnych, którymi są Bośniacy, Chorwaci 
i Serbowie. W kontekście omawianego fragmentu Konstytucji BiH trzeba 
wyjaśnić, że użyty w preambule termin „Bośniacy” należy rozumieć jako 
obywatele BiH należący do narodu bośniackiego, który niekiedy jest okre-
ślany jako Muzułmanie. Jest to o tyle istotne, że w języku polskim słowo 
„Bośniak” może być rozumiany jako obywatel BiH lub też jako członek 
narodu bośniackiego nie będący Serbem lub Chorwatem bądź przedsta-
wicielem jeszcze innej grupy etnicznej zamieszkującą BiH. Coraz częściej 
w polskiej literaturze politologicznej stosuje się na oznaczenie muzułmań-
skich obywateli BiH nazwy „Boszniacy”31. 

W doktrynie bośniackiej podkreśla się, że porozumienie w Dayton 
„wprowadziło specyficzną koncepcję, która łączy zasadę suwerenności 
narodu i konstytucyjnych narodów, co znajduje odzwierciedlenie w wielu 
elementach [organizacji państwa – K.S.] i hybrydowym systemie wybor-
czym”32. W konsekwencji cała organizacja aparatu państwowego oparta 
jest na swoistej zasadzie parytetów etnicznych, która obowiązuje nie tyl-
ko na szczeblu federalnym, ale również w stosunku do organizacji apa-
ratu państwowego na poziomie entitetów i kantonów33. Efektem tego jest 
uznanie indywidualnego i zarazem wspólnego prawa każdego z trzech 
narodów do odpowiedniej reprezentacji w organach władz publicznych, 
opartej na  przedstawicielstwie lub proporcjonalności34. 

Zadanie to realizowane jest na wielu płaszczyznach, począwszy od 
ustroju terytorialnego, przez system wyborczy, po organizację aparatu 
państwowego. Państwo składa się z dwóch jednostek terytorialnych, zwa-

31 Oba te określenia występują w polskiej literaturze. Termin „Bośniacy” stosuje np. 
M. Rekść, Jeden kraj, trzy historie. Interpretacje przeszłości w podaytonowskiej Bośni i Hercegowi-
nie, [w:] P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Bośnia i Hercegowina…, s. 401. Tak samo J. Olchow-
ski, System polityczny Bośni i Hercegowiny, [w:] T. Bichta, M. Podolak (red.), Systemy politycz-
ne państw bałkańskich, Lublin 2012, s. 95. Nazwy „Boszniacy” używa np. D. Gibas-Krzak, 
Neoosmanizm – jako idea w tureckiej polityce zagranicznej na tle sytuacji geopolitycznej Bałkanów 
pod koniec XX i na początku XXI w., [w:] A. Głowacki, S.L. Szczesio (red.), Bałkany Zachodnie 
w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Łódź 2015, s. 241.

32 K. Trnka, Ustavno pravo, izd. II, Sarajevo 2006, s. 198.
33 W doktrynie federalizm Federacji Bośni i Hercegowiny (część składowa Republiki 

BiH) określa się mianem „etno-nacionalnoga federalizma”. J. Marko, Ustav Federacije Bosne 
i Hercegovine, [w:] N. Ademović, J. Marko, G. Marković, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, 
Sarajevo 2012.

34 K. Trnka, Humanističke vrijednosti i ustavna transformacja Bosne i Hercegovine, „Dija-
log” 2006, br. 3–4, s. 182.
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nych entitetami. Jeden to Republika Serbska (RS) posiadająca charakter 
unitarny, a druga to Federacja Bośni i Hercegowina (FBiH), która składa 
się z 10 kantonów o dużej niezależności. Osobny status posiada niewielki 
region, tzw. dystrykt Brčko.

Na poziomie centralnym władzę ustawodawczą sprawuje w BiH 
dwuizbowy parlament: Izba Narodów (izba wyższa) licząca 15 członków, 
których wybierają izby niższe entitetów: Parlament Federacji Bośni i Her-
cegowiny to 10 deputowanych – 5 Bośniaków i 5 Chorwatów, zaś Zgro-
madzenie Narodowe Republiki Serbskiej – 5 deputowanych narodowości 
serbskiej. Kworum stanowi 9 członków pod warunkiem, że są wśród nich 
co najmniej 2 przedstawiciele każdego z narodów konstytucyjnych35. 

Izba niższa – Izba Reprezentantów – liczy 42 członków, wybieranych 
w wyborach powszechnych i bezpośrednich, przy czym 2/3 składu izby 
wybieranych jest z obszaru FBiH, a 1/3 z obszaru RS. W doktrynie wska-
zuje się, że parlament BiH oparty jest na zasadzie bikameralizmu syme-
trycznego, gdyż uchwalenie ustawy wymaga zgody obu izb36. W ocenie 
części bośniackiej doktryny izba wyższa jest „formalnie częścią władzy 
ustawodawczej”, lecz w istocie jest „organem konstytucyjnym powoła-
nym w celu ochrony i gwarantowania żywotnych interesów narodowych 
w toku procesu tworzenia ustaw”37.

Ze względu na specyfikę instytucji warto poświęcić jej kilka słów. 
Ochrona żywotnych interesów narodowych polega na możliwości zablo-
kowania uchwalenia ustawy. Może dojść do tego w sytuacji, gdy w Izbie 
Narodów ustawa uchwalona przez Izbę Przedstawicielską zostanie uzna-
na za naruszającą żywotne interesy jednego z narodów. Następuje to 
większością głosów deputowanych któregoś z narodów konstytucyjnych. 
Przypominam, że w skład Izby wchodzi po 5 przedstawicieli każdego na-
rodu, tak więc do zablokowania ustawy wystarczą 3 głosy. Jeżeli w par-
lamencie nie zostanie osiągnięty kompromis, sprawa jest przekazywana 
Sądowi Konstytucyjnemu, który bada sprawę pod względem procedural-
nym i materialnym. W toku dokonywanej oceny sąd w pierwszej kolejno-
ści stwierdza, czy podjęta decyzja dotyczy żywotnego interesu jednego 
z narodów, a jeśli uzna, że tak, musi rozstrzygnąć, czy narusza ona żywot-
ny interes, czy nie38. Jeżeli Sąd uzna, że ustawa narusza żywotne interesy, 
treść aktu musi być zmieniona tak, by usunąć zaskarżone przepisy. Jeżeli 

35 M. Podolak, Determinanty systemów politycznych państw postjugosłowiańskich, [w:] 
Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse 
i zagrożenia, Warszawa 2015, s. 63.

36 P. Osóbka, Parlament Bośni i Hercegowiny, Warszawa 2010, s. 27.
37 R. Nešković, Nedovršena država…, s. 247.
38 N. Ademović, Ustavno prawo Bosne i Hercegovine, [w:] N. Ademović, J. Marko, 

G. Marković, Ustavno prawo..., s. 203–204. 
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ocena dokonana przez Sąd naruszenia tego nie dostrzeże, ustawa wraca 
pod obrady izby, a do jej uchwalenia wystarczy większość bezwzględna, 
przy czym za musi zagłosować co najmniej 1/3 posłów z terenu Federacji 
BiH i Republiki Serbskiej. Jest to unikalna kompetencja Sądu, ściśle zwią-
zana ze specyfiku ustroju politycznego BiH. W doktrynie podkreśla się, że 
brak precyzyjnej definicji, czym są żywotne interesy narodowe, stanowi 
istotny mankament tej regulacji i wymaga określenia na poziomie Konsty-
tucji BiH39. W Bośni nie ustaje dyskusja nad koniecznymi zmianami sys-
temu polityczno-ustrojowego państwa. Wśród zgłaszanych dezyderatów 
znajdują się również takie, które postulują sprecyzowania kompetencji 
Sądu Konstytucyjnego, w tym dotyczących orzekania przez niego w spra-
wie żywotnego interesu narodowego40.

Na poziomie entitetów także przyjęto model dwuizbowych parla-
mentów. W RS izba niższa nosi nazwę Zgromadzenia Narodowego RS, 
izba wyższa zaś Rady Narodów. Natomiast w Federacji BiH izba niższa 
to Izba Reprezentantów FBiH, a izba wyższa Izba Narodów. Skład osobo-
wy izb wyższych w obu jednostkach oparty jest na parytetach etnicznych 
dotyczących przede wszystkim trzech narodów konstytucyjnych. Rada 
Narodów w RS liczy 28 deputowanych – po 8 z każdego narodu i 4 przed-
stawicieli „innych” grup etnicznych. Izba Narodów składa się z 58 depu-
towanych – po 17 z 3 narodów konstytucyjnych i 7 „innych”. 

Kształt personalny organów egzekutywy podporządkowany jest 
także owej regule. Kolegialną głowę państwa stanowi trzyosobowe Pre-
zydium BiH, które oczywiście składa się z jednego Bośniaka, Chorwata 
i Serba, którzy wybierani są w wyborach powszechnych na obszarze en-
titetów: Bośniak i Chorwat w FBiH, a Serb w RS41. Również skład rządu 
centralnego odzwierciedla przyjętą formułę reprezentacji etnicznej (liczy 
9 ministrów – 3 Bośniaków, 3 Chorwatów i 3 Serbów). Warto podkreślić, 
że skład rządów entitetach także odzwierciedla parytet etniczny42. Skład 
osobowy sądów konstytucyjnych podporządkowany jest również regule 

39 K. Begić, Odnosi ustavnog suda Bosne i Hercegovine sa drugim sudskim instancama, 
[w:] Međunarodna konferencija…, s. 34; O. Ibrahimagić, Z. Seizović, S. Arnautović, Politički 
system Bosne i Hercegovine, br. I, Sarajevo 2010, s. 143; E. Šarčević, Ustav i nužde. Konsolidacija 
ustavnog prava Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2010, s. 389–390.

40 E. Šarčević, Ustav i nužde…, s. 389–390; K. Trnka, Dogradnja Ustava, [w:] Budučnost 
Ustava BiH. Zbornik referata učesnika panela diskusija na temu „Budučnost Ustava BiH” 
u 2005 godini, Banja Luka 2006, s. 23.

41 B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej, Lublin 2002, s. 86.

42 Na temat szczegółowego opisu organizacji aparatu państwowego w BiH na pozio-
mie centralnym i entitetów patrz: N. Ademović, Ustavno pravo…; J. Marko, Ustavno pravo 
Federacije Bosne i Hercegovine, [w:] ibidem; G. Marković, Ustavno pravo Republike Srpske, [w:] 
ibidem.
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proporcjonalnej reprezentacji narodów konstytucyjnych43. Sąd konstytu-
cyjny BiH składa się z 9 sędziów: 3 tzw. zagranicznych powoływanych 
przez Przewodniczącego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz 
6 krajowych, oczywiście 2 Bośniaków, 2 Chorwatów i 2 Serbów, wybie-
ranych przez parlamenty entitetów stosownie do narodowości sędziego.

Formuła obowiązująca w Bośni przy obsadzaniu organów władzy pu-
blicznej w oczywisty sposób prowadzi do dyskryminacji innych obywa-
teli państwa, którzy nie są członkami jednego z trzech narodów konsty-
tutywnych. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do biernego prawa 
wyborczego i w praktyce prowadzi do niemożności ubiegania się o man-
dat do parlamentu, ale również do pełnienia wielu funkcji publicznych44. 

Aspekt negatywny suwerenności oznacza powierzenie władzy 
zwierzchniej w państwie narodowi, a nie innemu podmiotowi, a tym sa-
mym odrzucenie koncepcji, zgodnie z którą podmiotem władzy zawsze 
może być jakaś klasa czy grupa społeczna45. W Bośni i Hercegowinie kon-
stytucyjne określenie suwerena jako trzech konstytucyjnych narodów za-
przecza tak rozumianej suwerenności narodu. Władza w państwie została 
powierzona nie narodowi bośniackiemu rozumianemu jako ogół obywa-
teli, lecz członkom trzech narodów zamieszkujących Bośnię. Ich wymie-
nienie w konstytucji deprecjonuje polityczne znaczenie pozostałych oby-
wateli Bośni, którzy nie odczuwają przynależności etnicznej do żadnego 
z wymienionych narodów.

Jest to tym bardziej widoczne, że budowa aparatu państwowego za-
równo szczebla centralnego, jak również na obszarze poszczególnych en-
titetów potwierdza uprzywilejowaną pozycję przedstawicieli narodów 
konstytucyjnych. Tryb przeprowadzania wyborów, zasady, na jakich 
opiera się obsadzanie urzędów centralnych, takich jak Prezydium BiH, 
obie izby parlamentu centralnego, rząd, Sąd Konstytucyjny jak również 
parlamenty w entitetach, sądy konstytucyjne w entitetach, a nawet or-
gany prawodawcze i wykonawcze na szczeblach kantonów, dokonywa-
ne są przy zachowaniu reguły proporcjonalnej reprezentacji Bośniaków, 
Chorwatów i Serbów. Stworzenie prawnych wymogów powoływania 

43 Na sądownictwo konstytucyjne w BiH składają się: Sąd Konstytucyjny BiH oraz 
sądy konstytucyjne entitetów. Sąd konstytucyjny BiH nie jest w stosunku do nich sądem 
wyższej instancji „odpowiadający roli sądu najwyższego”. M.N. Simović, M. Simović, 
Mjesto i uloga ustavnog suda Bosne i Hercegovine u zaštiti ljudskih prava, Banja Luka 2009, s. 28.

44 K. Krysieniel, System wyborczy w Bośni i Hercegowinie – spojrzenie krytyczne, „Prze-
gląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1, s. 168 i n.; T. Milej, Dyskryminacja rasowa w służbie 
pokoju? Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Sejdić i Finci jako przy-
czynek do reformy konstytucyjnej w Bośni i Hercegowinie, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 
2012, nr 1, s. 183 i n.; K. Trnka, Ustavno pravo, s. 198–212.

45 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 55. 



121

Podmiot władzy zwierzchniej w Republice Bośni i Hercegowiny

w skład tych organów osób nie reprezentujących żadnego z tych narodów 
jest jedynie wyjątkiem, „listkiem figowym” mającym na celu stworzenia 
wrażenia, że prawa polityczne, w tym do pełnienia funkcji publicznych, 
dostępne są dla wszystkich obywateli BiH. Praktyka polityczna wskazuje 
wszak, że jest to iluzja. 

Wprawdzie trzy konstytucyjne narody łącznie stanowią zdecydowa-
ną większość mieszkańców BiH (w zależności od rozmaitych szacunków 
trzy narody liczą łącznie od 80 do 99% obywateli BiH)46, jednak nie zmie-
nia to prawnej oceny przyjętych rozwiązań konstytucyjnych.

Lektura preambuły Konstytucji Bośni i Hercegowiny pozwala pod-
miot władzy zwierzchniej podzielić na cztery człony: trzy wyróżnione na-
rody oraz pozostali obywatele BiH. Jak wskazałem powyżej, obywatele 
BiH nie należący do narodu konstytucyjnego praktycznie zostali wyelimi-
nowani z istotnych możliwości pełnienia funkcji publicznych i to zarów-
no w organach legislatywy, egzekutywy i sądownictwa konstytucyjnego. 
Bez względu na liczebność tej grupy obywateli pozbawienie ich możliwo-
ści korzystania z ważnych praw politycznych sprawia, że uznanie ich za 
członków suwerena jest pozorne.

Uzasadnione wątpliwości budzi także uznanie, że przyjęta formuła 
stanowi wyraz kompromisu między zasadą suwerenności narodu rozu-
mianego w sensie politycznym (jako ogół obywateli) a konstytucyjnymi 
prawami narodów. Wydaje się, że w ten sposób bośniacka doktryna pró-
buje połączyć pojęcia i idee niepołączalne. Silne poczucie odrębności na-
rodów Bośni i Hercegowiny, które wciąż nie zapomniały wojny i żywią 
do siebie silne urazy i uprzedzenia wyklucza w bliskiej perspektywie po-
wstanie wspólnoty politycznej. Jest to tym bardziej trudne do osiągnięcia, 
a być może nawet niemożliwe, że dwa z trzech narodów konstytucyjnych 
mają silne poczucie tożsamości narodowej, związane z narodami, które 
posiadają własną państwowość. Dla Chorwatów z Bośni ważniejsza jest 
identyfikacja z państwem chorwackim niż Bośnią i Hercegowiną. Podob-
nie rzecz ma się w odniesieniu do Serbów47. 

Uznanie, że podmiotem władzy zwierzchniej w Bośni i Hercegowi-
nie są trzy narody konstytucyjne to fikcja, która została skonstruowana 
ze względu na konieczność przywrócenia pokoju i integralności teryto-
rialnej BiH. Przeszło 20 lat po zakończonej wojnie Serbowie w większo-
ści nie uważają państwa bośniackiego za własne. Podobne odczucia do-

46 J. Olchowski, System polityczny…, s. 96.
47 Wystarczy krótka podróż po Bośni i Hercegowinie, by spostrzec, że na obszarach 

zamieszkałych przez Serbów powiewają wyłącznie flagi serbskie, a tam, gdzie żyją Chor-
waci, chorwackie. Flagi państwowe Bośni są tylko tam, gdzie mieszkają muzułmańscy Bo-
śniacy.
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minują również wśród Chorwatów. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest 
przekonanie, szczególnie silne wśród ludności serbskiej, o suwerennych 
prawach narodu serbskiego w Bośni, którym trudno odmówić słuszności, 
jeśli poruszamy się w obrębie tradycyjnych koncepcji odnoszących się do 
podmiotu władzy zwierzchniej. Serbowie i Chorwaci mają poczucie od-
rębności narodowej na tyle utrwalone w toku historycznego rozwoju tych 
narodów, że dla nich naturalne jest przynależenie do suwerena tyle, że 
nie trójnarodowego  proklamowanego przepisami umowy z Dayton, ale 
do osadzonej w wielowiekowej tradycji wspólnoty polityczno-narodowej 
Serbów i Chorwatów. Jest to tym bardziej interesujące, że wielu obywateli 
BiH tych narodowości jest równocześnie obywatelami sąsiednich państw: 
Republiki Chorwacji i Republiki Serbii. 

W 2018 r. rząd Republiki Serbskiej w BiH zapowiedział przeprowa-
dzenie referendum na terytorium Republiki w sprawie jej niepodległości. 
Sądzę, że, pominąwszy konsekwencje w dziedzinie polityki międzynaro-
dowej tego głosowania, sam fakt, że będzie ono miało miejsce, wystawia 
na poważną próbę przyjętą przez Konstytucję BiH ideę określenia pod-
miotu władzy zwierzchniej jako trzech konstytucyjnych narodów.
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Podmiot władzy państwowej 
w Republice Czeskiej 

oraz formy jej wykonywania

Nieodzownym i najważniejszym elementem konstytucji współcze-
snych demokratycznych państw jest określenie w nich podmiotu władzy 
najwyższej. Jest to wskazanie o ile nie najważniejszej, to bez wątpienia 
jednej z najważniejszych, podstawowych zasad ustroju politycznego. 
W doktrynie nazywana jest ona zasadą suwerenności lub zwierzchnictwa, 
należy jednak pamiętać, że w przypadku pierwszej wyróżniane są dwa 
jej aspekty: wewnętrzny i zewnętrzny i tylko pierwszy z nich odnosi się 
do podmiotu władzy najwyższej, zaś drugi to suwerenność państwa jako 
podmiotu stosunków międzynarodowych1.

Konstytucyjne określenie podmiotu władzy najwyższej czynione jest 
na wiele sposobów, na co bez wątpienie wpływ miały i mają różne teorie, 
wskazujące, kto jest tym podmiotem i dlaczego2. Ich celem było zawsze 
zapewnienie legitymacji sprawowanej władzy, jak i jej ustabilizowanie 
i umocnienie. Zagadnienie władzy zwierzchniej w państwie, w szczegól-
ności jej genezy i rozwoju, jest stosunkowo szeroko omówione zarówno 
w polskiej, jak i w czeskiej doktrynie prawa konstytucyjnego3.

1 Szerzej na temat problemu stosowanych w tym przypadku nazw, a nawet mylenia 
suwerenności państwa z suwerennością narodu, zob. wywody Waldemara J. Wołpiuka 
w pracy: J. Kuciński, W.J. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012, s. 141.

2 Bogusław Banaszak, modyfikując i rozszerzając pogląd Leona Duguita na te teo-
rie, wyróżnia następujące ich grupy: 1) teorie patrymonialne, 2) teoria suwerenności ludu, 
3) teorie suwerenności narodu, 4) teorie suwerenności państwa, 5) teorie suwerenności pra-
wa, 6) teorie suwerenności organu państwowego, 7) teoria marksistowska. Zob. B. Bana-
szak, Prawo konstytucyjne, Nb. 211-218, wyd. VII, Warszawa 2015.

3 Zob. np. J. Kuciński, W.J. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego…, s. 141–186; 
J. Baroš,  Suverenita mezi křest’anstvim a právní modernitou, „Časopis pro právní védu a praxi” 
2011, č. 1.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.10

http://dx.doi.org/10.18778/8088-830-2.10
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Celem opracowania jest przedstawienie regulacji podmiotu władzy 
najwyższej w Konstytucji Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 r.4 oraz 
przewidzianych w niej form jej wykonywania. W pewnym zakresie uka-
zane będą również rozwiązania występujące w przeszłości w Czechosło-
wacji, co wynika z faktu wyraźnego i akcentowanego przez polityków 
i przedstawicieli doktryny nawiązywania przez współczesne państwo 
czeskie do przeszłości i to nie tylko tej z okresu międzywojennego, ale 
i w niewielkim zakresie porównanie z rozwiązaniami polskimi.

Problematyka podmiotu władzy najwyższej uregulowana jest w art. 2 
Konstytucji Republiki Czeskiej. W czeskiej literaturze przedmiotu podkre-
śla się, że jest to regulacja podstawowych aspektów funkcjonowania de-
mokratycznego społeczeństwa nawiązująca do definicji demokracji sfor-
mułowanej przez 16. prezydenta USA Abrahama Lincolna w tzw. Mowie 
Gettysburgskiej z 1863 r., że to „rządy ludu, przez lud i dla ludzi”5. Rządy 
ludu ustanowione są w ust. 1, zgodnie z którym lud jest źródłem wszel-
kiej władzy państwowej; jest to określenie zasady zwierzchnictwa ludu. 
Sprawowanie władzy przez lud wynika ze zdania po średniku w ust. 1, 
który ustanawia, iż odbywa się to za pośrednictwem organów władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, jak i ust. 2 dopuszczającego 
ustanowienia w ustawie konstytucyjnej możliwości jej wykonywania bez-
pośrednio. Wreszcie sprawowanie władzy dla ludu wyrażone jest wprost 
w ust. 3, w którym mowa jest o tym, że władza państwowa służy wszyst-
kim obywatelom6.

Dalsze rozważania na temat podmiotu władzy najwyższej w Repu-
blice Czeskiej przede wszystkim wymaga odniesienia się do kwestii ter-
minologicznej. W tradycji konstytucjonalizmu czechosłowackiego i cze-
skiego na jego określenie używane jest pojęcie „lid”. Po raz pierwszy 
zostało ono użyte w Konstytucji Republiki Czechosłowackiej z 29 lutego 
1920 r.7 (§ 1 ust. 1). Następnie było powtórzone w Konstytucji Republiki 
Czechosłowackiej z 8 maja 1948 r.8 (art. 1 ust. 2), jak i Konstytucji Czecho-
słowackiej Republiki Socjalistycznej z 11 lipca 1960 r.9 (art. 2 ust. 1) oraz 

4 Jej tekst został ogłoszony w urzędowym organie publikacyjnym Republiki Czeskiej 
„Sbírka zákonů České republiky” 1993, nr 1. Polskie tłumaczenie tej konstytucji w prze-
kładzie Marii Kruk-Jarosz zawarte jest w zbiorze: W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw 
Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 191–212.

5 Zob. A. Zwoliński, Dylematy demokracji, WAM 2010.
6 Zob. V. Šimíček, Uwagi 1 i 2 do art. 2, [w:] L. Bahýľová, J. Filip, P. Molek, M. Podhrázký, 

R. Suchánek, V. Šimíček, L. Vyhnánek, Ústava České Republik. Komentář, Praha 2010.
7 121/1920 Sb., polskie tłumaczenie w: Nowe konstytucje, przełożone pod kierunkiem 

J. Makowskiego, Warszawa 1925. 
8 150/1948 Sb., polskie tłumaczenie w: L. Gelberg (red.), Nowe konstytucje państw eu-

ropejskich, Warszawa 1948.
9 100/1960 Sb.
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w ustawie konstytucyjnej z 27 października 1968 r. o federacji czechosło-
wackiej 10 (art. 2 ust. 2), przy czym w tych dwóch ostatnich przypadkach 
wskazywano, w sposób typowy dla państwa socjalistycznego, że jest to 
lud pracujący, co miało bardzo wyraźnie na celu wyrażenie klasowo ogra-
niczonej koncepcji suwerenności11. Konstytucja z 1992 r., posługując się, 
jak już wskazywałem wcześniej, pojęciem „lid”, jest zatem zgodna z wcze-
śniejszymi regulacjami konstytucyjnymi.

Czeskie słowo „lid” w niektórych słownikach czesko-polskich tłuma-
czone jest wyłącznie jako ‘lud’ czy ‘ludzie’12. Niektóre jednak podają, że 
oznacza ono również ‘naród’13. Tym też należy chyba wyjaśnić, dlaczego 
w przekładzie Konstytucji z 1920 r. dokonanym przez J. Ostrowskiego 
w 1925 r. pojawia się przy tłumaczeniu treści § 1 ust. 1 pojęcie „naró-
d”14, co jest też później powtarzane w wielu publikacjach z zakresu pra-
wa konstytucyjnego15. W literaturze przedmiotu podnosi się, że w wie-
lu językach określenia „naród” i „lud” traktowane są jako synonimy16. 
Kazimierz Działocha pisze nawet, że w przypadku nauki prawa kon-
stytucyjnego „Różnice pojęciowe, akcentowane niekiedy między tymi 
terminami w kontekście rozumienia suwerenności (np. między kon-
cepcją zwierzchnictwa narodu i zwierzchnictwa ludu w ujęciu aktów 
konstytucyjnych okresu wielkiej rewolucji francuskiej), uległy z czasem 
zatarciu i współcześnie obydwa terminy uznawane są na oznaczenie tej 
samej wspólnoty ludzi, której przyznaje się charakter podmiotów wła-
dzy zwierzchniej”17.

W moim przekonaniu, w języku czeskim, a w konsekwencji również 
na gruncie czeskiej nauki prawa konstytucyjnego, o takiej synonimiczności 
mówić nie można. Najlepszym na to dowodem może być fakt, że w Pre-
ambule do Konstytucji z 1920 r. pojęcie „naród” użyte jest w odniesieniu 
do przyjmowanej wówczas fikcji istnienia jednolitego narodu czechosło-
wackiego18. Dlatego też w odniesieniu do podmiotu władzy zwierzchniej 
jedynym właściwym przekładem w konstytucjach czechosłowackich czy 

10 143/1968 Sb., polskie tłumaczenie w: Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjal-
istycznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.

11 Zob. np. K. Działocha, Uwaga 10 do art. 4, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, t. I, wyd. II uzup., Warszawa 2016.

12 Zob. np. K. Oliva, M. Kulošová, J.Z. Svoboda, Kapesni polsko-český, česko-polský 
slovník, Praha 1963, s. 529.

13 Zob. np. B. Vydra, Česko-polský slovník, Praha 1958, s. 176.
14 Zob. Nowe konstytucje, s. 276.
15 Zob. np. T. Szymczak, Ustrój europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1988, s. 411.
16 Zob. M. Gulczyński, Zasada zwierzchnictwa narodu, [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady 

podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998, s. 109.
17 Zob. K. Działocha, Uwaga 10 do art. 4.
18 Zob. T. Szymczak, Ustrój…, s. 411 i przywołana tam literatura.
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też obowiązującej Konstytucji Republiki Czeskiej jest pojęcie „lud”, po-
sługiwanie się natomiast terminem „naród”, co sporadycznie zdarza się 
w polskiej literaturze przedmiotu, uważam dlatego za błędne19.

Wyjaśnienie treści pojęcia „lud” nie jest jednak proste, może być ono 
bowiem rozumiane rozmaicie. Niewątpliwie zależy to od języka, w którym 
ono występuje, zaś w literaturze przedmiotu w pełni zasadnie podnoszone 
jest również, że jego zakres jest zmienny w zależności od konkretnych sys-
temów społeczno-politycznych20. W języku polskim ma ono wiele znaczeń. 
Przykładowo, „1) w znaczeniu etnograficznym [jest to –  K.S.] część ludzko-
ści, związana ze sobą pochodzeniem, językiem itp.; 2) mieszkańcy wsi, niż-
sze klasy społ.”21 Michał Arct podawał z kolei, że oznacza ono „ludzi, tłum; 
naród, plemię, niższe warstwy społeczeństwa, pospólstwo, gmin”22. Podob-
nie wyjaśniają to słowniki współczesne. Lud, to: „1. warstwa społeczeństwa 
utrzymująca się z pracy fizycznej; dawniej głównie ludność wiejska; 2. zbio-
rowisko ludzkie, tłum; 3. ludzie żyjący na tym samym obszarze, mający 
wspólną kulturę i język, ale niemający świadomości narodowej ani tradycji 
państwowej”23. Jak podkreśla Mariusz Gulczyński, używanie tego pojęcia 
na określenie osób stojących niżej w hierarchii społecznej zrodziło się już 
na początku XVI w., kiedy szlachta odnosiła je do plebsu (czyli mieszczań-
stwa i chłopstwa), sama określając siebie natomiast jako „naród”24. Tym też 
w dużej mierze należy tłumaczyć znaczenie, jakie przywiązywano w Polsce 
w minionym okresie do kwestii terminologicznych i to pomimo tego, że 
Konstytucja z 1921 r. stanowiła o władzy narodu rozumianego jako ogół 
społeczeństwa25. W języku czeskim jest jednak inaczej, gdyż pojęcie „lud” 
oznacza najszersze warstwy społeczeństwa, jego ogół26, a więc nie jest od-
noszone jedynie do jego części, nie może też mieć miejsce jakiekolwiek jego 
ograniczenie z jakichkolwiek przyczyn, takich jak np. względy polityczne, 
majątkowe, rasowe, narodowościowe ideowe lub inne27. 

19 Pojęciem „naród” posługuje się np. Marek Bankowicz. Zob. M. Bankowicz, Sys-
temy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Studium Instytucjonalno-polityczne, Kraków 
1998, s. 130.

20 Zob. J. Wróblewski, Z zagadnień pojęcia i ideologii demokratycznego państwa prawnego 
(analiza teoretyczna), „Studia Konstytucyjne”, t. VIII, Warszawa 1990, s. 16. Zob. również 
J. Filip, Ústavní právo, 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR, Brno 1999, s. 184.

21 Zob. S. Lam (red.), Encyklopedia powszechna dla wszystkich, Warszawa 1936, s. 381.
22 Zob. M. Arct, Słownik ilustrowany języka polskiego, wyd. III, Warszawa [b.r.w.], s. 316.
23 http://sjp.pwn.pl/szukaj/lud.html (dostęp 22.01.2017).
24 Zob. M. Gulczyński, Zasada zwierzchnictw…, s. 109. 
25 Ibidem.
26 http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/lid (dostęp 22.01.2017).
27 Zob. V. Pavlíček, J. Hřebejk, Ústava a ústavní řad České republiky. Komentář, 1. díl, 

Ústavní systém, Text, Důvodová zpráva, Komentář, Literatura, Judikatura, Prováděcí zákony, 
2. Doplněné a rozšířené vydání, Praha 1 1998, s. 58.

http://sjp.pwn.pl/szukaj/lud.html
http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/lid
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Co zatem oznacza pojęcie „lud” na gruncie Konstytucji Republiki 
Czeskiej? Na pytanie to w czeskiej literaturze prawa konstytucyjnego naj-
pełniej stara się udzielić odpowiedzi Jan Filip28. Jego zdaniem, można wy-
różnić siedem jego znaczeń. 

Po pierwsze, lud jako suweren jest źródłem władzy ustrojodawczej; 
jest to wyraźnie podkreślone w preambule konstytucji, w której mowa jest 
o tym, że jest ona przyjęta za pośrednictwem przedstawicieli wybranych 
w wolnych wyborach przez obywateli Republiki Czeskiej w Czechach, na 
Morawach i na Śląsku. Wyróżnienie to bardzo wyraźnie podkreśla politycz-
ne legitymizowanie przez lud władzy państwowej (pouvoir constituant)29.

Po drugie, lud jako podmiot podporządkowany konstytucji, gdyż jego 
przedstawiciele w parlamencie nie mogą uchwalając ustawy naruszać jej, 
co oznacza, że nie ma on władzy absolutnej. Zwraca na to uwagę również 
V. Šimíček, który podkreśla, że istnieją różne środki kontrolne30. 

Po trzecie, lud jako podmiot władzy reprezentowany przez organy pań-
stwa, tzn. organy władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy są-
downiczej, co wyraźnie widoczne jest w treści ślubowania składanego przez 
posłów, senatorów i Prezydenta, iż swój mandat/urząd będą oni „sprawo-
wać w interesie całego ludu” (art. 23 i art. 59 Konstytucji); ślubowania tej 
treści nie składają jednak sędziowie Sądu Konstytucyjnego i sędziowie. 

Po czwarte, lud jako podmiot własności majątku narodowego, co 
zwłaszcza uwidaczniało się w dwóch ustawach konstytucyjnych przyję-
tych jeszcze w okresie przed rozpadem federacji ustanawiających zwrot 
ludowi majątku Komunistycznej Partii Czechosłowacji31 oraz zwrot ma-
jątku Socjalistycznego Związku Młodzieży32. W czeskiej literaturze przed-
miotu podkreśla się dlatego, że lud jako podmiot własności majątku naro-
dowego jest wskazany bezpośrednio przez przepisy prawa33.

Po piąte, lud jako zbiór obywateli państwa, zdaniem Jana Filipa, pod-
kreśla to zasadę społeczeństwa obywatelskiego, które było jedyną możli-
wą formą rozwiązywania problemów społecznych pod koniec XX w. 

Po szóste, lud jako zbiór osób posiadających (czynne) prawo wybor-
cze, co jest jednak pojęciem węższym od pojęcia „lud”, gdyż dotyczy wy-
łącznie obywateli Republiki Czeskiej, którzy osiągnęli 18 lat (art. 18 ust. 3 

28 Zob. J. Filip, Ústavní právo…, s. 184–187.
29 Zob. Uwaga 5 art. 2, [w:] L. Bahýľová, J. Filip, P. Molek, M. Podhrázký, R. Suchánek, 

V. Šimíček, L. Vyhnánek, Ústava České Republik…
30 V. Šimíček, Uwaga 6 art. 2, [w:] L. Bahýľová, J. Filip, P. Molek, M. Podhrázký, 

R. Suchánek, V. Šimíček, L. Vyhnánek, Ústava České Republik…
31 Ustawa konstytucyjna nr 496/1990 Sb.
32 Ustawa konstytucyjna nr 497/1990 Sb.
33 Zob. V. Pavlíček a kolektiv, Ústavní právo a státovéda, II. díl, Ústavní právo České re-

publiky, 1. úplné vydání, Praha 2011, s. 378.
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Konstytucji). Jan Filip podkreśla w tym przypadku, że „W przeciwień-
stwie do pojęć narodu, obywatelstwa czy społeczności, lud tak w Konsty-
tucji RCz jak i w Karcie jest przede wszystkim konstrukcją prawną opartą 
o: uprawnienie delegowania wykonywania władzy państwowej (art. 2 
ust. 1), uprawnienie do wykonywania władzy państwowej (art. 2 ust. 2), 
uprawnienie do ustanawiania organów państwowych (art. 18 ust. 3), pra-
wo do oporu (art. 23 Karty)”34. Karel Klíma mówi w tym przypadku o wą-
skim znaczeniu słowa „lud”, które oznacza „zbiór (sumę, zestaw) wybor-
ców, a więc obywateli […], którzy osiągnęli określony wiek i u których nie 
istnieją przeszkody w wykonywaniu prawa wyborczego”35.

Po siódme, lud w postaci państwa, tzn. Republika Czeska w stosunku 
do innych państw, co przejawia się m.in. w tym, że Czechy mogą zawie-
rać umowy międzynarodowe, wstępować wspólnie z innymi państwami 
do federacji czy międzynarodowych stowarzyszeń (jak np. Unia Europej-
ska), istnieć jako samodzielne suwerenne państwo, korzystać ze swoich 
bogactw naturalnych itp.

Konstytucja Republiki Czeskiej stanowi, iż lud jest źródłem wła-
dzy. Sformułowanie to nawiązuje do regulacji w Konstytucji z 1920 r., jak 
i Konstytucji z 1948 r., które stanowiły nawet, że lud jest jedynym źródłem 
władzy, różni się natomiast od Konstytucji z 1960 r., zgodnie z którą cała 
władza w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej należy do ludu pra-
cującego, a tym bardziej od Konstytucji z 1968 r., która stanowiła jedynie 
o sposobie sprawowania władzy przez lud pracujący. W czeskiej literaturze 
przedmiotu wskazywane jest że lud określa charakter władzy, polityki, cele 
ustawodawcy czy działalności rządowej bądź działalności samorządowej36.

Ze sformułowania, iż lud jest źródłem władzy, wyraźnie wynika, że 
lud nie jest  bezpośrednio upoważniony do rządzenia i zarządzania37, nie 
jest bowiem podmiotem władzy, jako że Konstytucja nie stanowi, iż wła-
dza (zwierzchnia) należy do ludu38. Obowiązkiem ludu jest zatem ukon-
stytuowanie państwa, co przejawia się w stworzeniu systemu wartości, 
instytucji i procedur, którymi ma się ono rządzić. 

Obowiązująca Konstytucja RCz stanowi, że lud wykonuje władzę za 
pośrednictwem organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądow-
niczej (art. 2 ust. 1, zdanie po średniku), jak i otwiera możliwość uchwa-

34 Zob. J. Filip, Ústavní právo…, s. 187.
35 Zob. K. Klíma, O právu ústavním, Praha 2012, s. 32.
36 Ibidem.
37 Podobnie jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która akcentuje, że do naro-

du należy władza zwierzchnia, nie zaś rządzenie i zarządzanie. Zob. M. Gulczyński, Zasa-
da zwierzchnictw…, s. 117.

38 W polskiej literaturze przedmiotu zwraca na to uwagę Marek Bankowicz. Zob. 
M. Bankowicz, Systemy władzy…, s. 130.
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lenia ustawy konstytucyjnej określającej, kiedy lud może wykonywać 
władzę państwową bezpośrednio. W tym przypadku mamy niewątpliwie 
do czynienia z nawiązaniem, i to nie w pełnym zakresie, jedynie do Kon-
stytucji z 1920 r., która stanowiła: „Konstytucja postanawia za pośrednic-
twem jakich organów lud suwerenny nadaje sobie ustawy, przeprowadza 
je i wymierza sprawiedliwość” (§ 1 ust. 2). Konstytucje z 1948 i 1960 r. 
stanowiły bowiem, że lud (w 1960 r. i w 1968 r. lud pracujący) sprawuje 
(wykonuje) władzę państwową przez zgromadzenia przedstawicielskie, 
które są przez niego wybierane, kontrolowane i przed nim odpowiedzial-
ne” (odpowiednio art. 4 ust. 1 i art. 2 ust. 2), natomiast zgodnie z Konsty-
tucją z 1968 r. władza państwowa była wykonywana przez lud poprzez 
zgromadzenia przedstawicielskie, którymi są: Zgromadzenie Federalne, 
Czeska Rada Narodowa, Słowacka Rada Narodowa i rady (dosłownie 
– komitety) narodowe (art. 2 ust. 2).

W czeskiej doktrynie prawa konstytucyjnego w pełni zasadnie, w moim 
przekonaniu, wskazuje się, że w wymienieniu władzy ustawodawczej, wła-
dzy wykonawczej i władzy sądowniczej jako tych, za pośrednictwem któ-
rych lud wykonuje władzę, widoczne jest wyraźne nawiązanie i zaakcento-
wanie monteskiuszowskiej zasady trójpodziału władzy39. Organami władzy 
państwowej są jednak również i inne organy, jak np. uregulowane w konsty-
tucji Najwyższy Urząd Kontroli czy Czeski Bank Narodowy40.

Konstytucja RCz w art. 2 nawiązuje wprost do tradycyjnego rozróż-
nienia demokracji bezpośredniej i do demokracji pośredniej (przedsta-
wicielskiej). Regulacja tego przepisu nie pozostawia jednak wątpliwości, 
że czeski ustrojodawca nie traktuje tych form jako równorzędnych bądź 
alternatywnych. Widoczne jest to już poprzez uregulowanie ich w róż-
nych ustępach, wymienienie w ust. 1 demokracji pośredniej czy dopiero 
w ust. 2 demokracji bezpośredniej. Przede wszystkim świadczy jednak 
o tym to, że wykonywanie władzy państwowej przez lud może nastąpić 
dopiero poprzez ewentualne (użyty zwrot „może”) uchwalenie ustawy 
konstytucyjnej określającej, kiedy lud może wykonywać władzę państwo-
wą bezpośrednio. W piśmiennictwie podkreśla się, że wykładnia ust. 2 nie 
jest jednoznaczna i należy interpretować go łącznie z innymi postanowie-
niami konstytucji. Podkreśla się również, że wyraz „kiedy” należy rozu-
mieć w ten sposób, „że ustawa konstytucyjna może stanowić, po spełnie-
niu jakich warunków, ustanowionych właściwym przepisem prawnym, 
lud wykonuje władzę państwową bezpośrednio”41.

39 Uwaga 9 art. 2, [w:] L. Bahýľová, J. Filip, P. Molek, M. Podhrázký, R. Suchánek, 
V. Šimíček, L. Vyhnánek, Ústava České Republik…

40 Zob. V. Pavlíček a kolektiv, Ústavní právo a státovéda…, s. 377.
41 Zob. V. Pavlíček, J. Hřebejk, Ústava…, s. 59.
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Ustrojodawca zatem nie zobowiązuje do uchwalenia takiej ustawy 
konstytucyjnej, lecz jedynie umożliwia jej wydanie. Jest to różnica w po-
równaniu z porządkiem konstytucyjnym obowiązującym w federacji cze-
chosłowackiej, w którym przewidziana była instytucja referendum obli-
gatoryjnego (z czego jednak w praktyce nigdy nie skorzystano i to nawet 
w kwestii rozpadu państwa). Obowiązująca Konstytucja RCz nie określa też 
form demokracji bezpośredniej, które mogą być ustanowione. Podstawową 
formą jest niewątpliwie referendum. Jak wiadomo, można rozróżniać wiele 
rodzajów referendum, przy czym podstawowym jest podział na referen-
dum ogólnokrajowe i referendum lokalne. W Republice Czeskiej jak dotąd 
w przypadku referendum ogólnokrajowego uchwalono jedynie ustawę 
konstytucyjną z 14 listopada 2002 r. o referendum o przystąpieniu Republi-
ki Czeskiej do Unii Europejskiej i o zmianie ustawy konstytucyjnej nr 1/1993 
Sb. Konstytucja Republiki Czeskiej w brzmieniu późniejszych ustaw kon-
stytucyjnych42 (referendum to odbyło się w dniach 13–14 czerwca 2003 r). 
Natomiast w przypadku referendum lokalnego pierwotnie obowiązywała 
ustawa z 1992 r., natomiast obecnie jest to ustawa z 11 grudnia 2003 r. o re-
ferendum lokalnym i o zmianie niektórych przepisów43, która przewiduje 
możliwość przeprowadzenia referendum jedynie w gminach i w głównym 
mieście (stolicy) Pradze oraz w ich częściach. Dopiero 29 kwietnia 2010 r. 
została natomiast uchwalona ustawa o referendum wojewódzkim (dosłow-
nie: krajowym) oraz o zmianie innych przepisów44.

Zgodnie z konstytucją, władza ustawodawcza należy w Republice Cze-
skiej do Parlamentu, który składa się z Izby Poselskiej i z Senatu (art. 15 
ust. 1 i 2)45. Władzę wykonawczą sprawuje Prezydent RCz, który jest głową 
państwa (art. 54) i rząd będący naczelnym organem władzy wykonawczej 
(art. 67). Władzą sądowniczą tworzą natomiast Sąd Konstytucyjny oraz 
sądy, na które składają się: Sąd Najwyższy, Najwyższy Sąd Administracyj-
ny, sądy główne, wojewódzkie (dosłownie: krajowe) i powiatowe.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że uregulowanie w Re-
publice Czeskiej podmiotu władzy państwowej oraz form jej wykonywa-
nia jest typowe dla państw demokratycznych. Władza ta należy do ludu, 
który przede wszystkim sprawuje ją za pośrednictwem organów władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Mniejsze znaczenie ma na-
tomiast możliwość bezpośredniego sprawowania władzy, którego formy 
nie są konstytucyjnie określone i przede wszystkim których uregulowanie 
pozostawiono uznaniu władzy ustawodawczej.

42 515/2002 Sb.
43 22/2004 Sb.
44 118/2010 Sb.
45 Na temat Parlamentu zob. V. Jirásková, K. Skotnicki, Parlament Republiki Czeskiej, 

Warszawa 2009.
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