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Słowo wstępne

W ramach drugiego tomu monografii pt. Ustroje państw współczesnych. 
Autorzy kontynuują analizę i rozważania nad problematyką ustrojową państw, 
tym razem europejskich. Lektura niniejszego opracowania ukazuje całe spek-
trum rozwiązań konstytucyjnych, ustrojowych, politycznych i prawnych jakie 
przyjęły państwa Starego Kontynentu.

Oddając do Państwa dyspozycji poniższe opracowanie Autorzy oraz  
Redaktorzy pokładają nadzieję, że przyczyni się ono do pogłębienia stanu ba-
dań nad zagadnieniem ustrojów politycznych państw współczesnych oraz bę-
dzie służyć jako inspiracja do dalszej pracy naukowej.

Redakcja





EUROPA
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Katarzyna Dąbrowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: 0000-0003-0146-7342

Jak rozbudowany aparat siły 
może legitymizować władzę 
autorytarną na przykładzie 

protestów na Białorusi w 2020 r. 

Abstrakt: Celem rozdziału jest ukazanie sposobów w jaki aparat siły wpły-
wa na społeczeństwo w państwie autorytarnym i wyjaśnienie niektórych me-
chanizmów legitymizacji władzy. Autorytaryzm uznawany powszechnie jako 

„rządy mocnej ręki” to ustrój cechujący się przede wszystkim oddaniem kraju  
w „panowanie” przywódcy, który podejmuje najważniejsze decyzje. Łukaszen-
ko to pierwszy i ostatni prezydent Białorusi do dnia dzisiejszego. Jego władza 
wymaga od społeczeństwa posłuszeństwa, ograniczając tym samym ich wolność. 
Brutalny reżim na każdym kroku dotyka życia obywatela, jego światopogląd, 
wolność słowa i zmusza do posłuszeństwa. Dopiero trudna sytuacja spowo-
dowana wirusem COVID-10, a w późniejszym czasie -sfałszowanie wyborów 
prezydenckich sprawiła, że apatyczne państwo, zanurzone w rosyjskich warto-
ściach w ciągu kilku miesięcy weszło w szybki proces przemiany świadomości 
narodowej i patriotyzmu. Przekonani o wolności słowa i wpływie jednostki lu-
dzie wychodzili na ulice w nadziei na lepsze jutro. Protesty walczące z reżimem 
autorytarnym były największymi protestami w niepodległej Białorusi. Władze 
odpowiadały na manifestacje różnymi środkami represji. Aresztowania doty-
kały dziesiątki tysięcy ludzi w różnym wieku, delegalizowano organizacje po-
zarządowe, występowały również zastraszania oraz tortury. Efektem protestów 
była dalej pogłębiająca się sytuacja gospodarcza oraz międzynarodowa. Prze-
prowadzone badania pokazały potęgę aparatu siły, który legitymizuje władzę 
autorytarną w najbardziej brutalny sposób, stosując szeroki krąg mechanizmów 
w tym celu. Podjęta problematyka ma postawić przed czytającym pytanie:  
Jak to możliwe, że protesty rozciągające się na całym terytorium Białorusi, sto-
sujące wszelakie środki oporu pozostawiły po sobie jedynie wspomnienie zapi-
sane na karcie historii.

Słowa kluczowe: Władza autorytarna, aparat siły, Białoruś.
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Opierając się na danych wskaźnika demokracji z 2014 roku, wykonanego 
przez The Economist Intelligence Unit, Białoruś jest państwem o reżimie au-
torytarnym. Znajduje się ona w Europie, rządzona przez dyktatora (Башкатов 
2013, s. 40). Amerykański magazyn „The Foreign Policy”, który w 2010 
roku opublikował 23 najgorszych dyktatorów świata, umieścił Aleksandra  
Łukaszenko na 22 pozycji jako pierwszego i jedynego prezydenta niepodległej 
Białorusi. Jego reżim wymaga od obywateli posłuszeństwa, ograniczając tym 
samym ich wolność. Przed panowaniem Łukaszenki społeczeństwo marzyło 
o poczuciu stabilności, który istniał za czasów Związku Radzieckiego. To po-
czucie stabilności, mimo ciągłych manipulacji zagwarantował im od samego 
początku obecny prezydent. Jego reżim wprawdzie ustabilizował sytuację na 
Białorusi, ale tym samym ograniczył społeczeństwo w swobodach obywatel-
skich (Usow 2016, s. 4). Pomimo prób budowy państwa wspierającego roz-
wój nowoczesnych technologii nie udało się zmienić struktury gospodarki. 
Sytuację pogorszył dodatkowo kryzys spowodowany pojawieniem się wirusa 
COVID-19 w 2020 roku, który doprowadził do problemów gospodarczych, 
ekonomicznych oraz społecznych na całym świecie. Niezadowolenie ludzi  
w związku z kształtującą się sytuacją spotęgowało sfałszowanie wyborów pre-
zydenckich w 2020 roku. Konsekwencją tych działań były największe od 1994 
roku protesty w tym kraju. 

W 1990 roku pogarszała się sytuacja polityczna w ZSRR, gdzie domagano 
się niepodległości. Wykorzystując te okoliczności Rada Najwyższa Białoruskiej 
Socjalistycznej Republiki Ludowej 27 lipca przyjęła deklarację suwerenności 
państwowej, a rok później 28 sierpnia 1991 roku, uchwaliła ustawę o nieza-
leżności państwowej Białorusi. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla kraju było 
ustanowienie konstytucji, która weszła w życie 30 marca 1994 roku zastępu-
jąc tym samym socjalistyczną konstytucję z 1978 roku. Stopniowe oddalanie 
się od zasad demokratycznych przyjętych w tych uchwałach zapoczątkowało 
zwycięstwo Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich w 1994roku. 
Były to pierwsze wybory prezydenckie, które odbyły się w okresie największe-
go kryzysu spowodowanego poprzednim systemem. Wygrana Łukaszenki za-
hamowała proces odradzania się tożsamości narodowej Białorusi, a co za tym 
się wiąże - powrót do wzorców radzieckich. Słowami Wojciecha Konończuka  
w jednym z wywiadów Tomasza Sawczuka powiedział, wygrał w drugiej turze 
w tak naprawdę jedynych demokratycznych wyborach w tym kraju (Kultu-
ra Liberalna bdw). Niedługo po wyborach został wydany dekret „O pewnych 
środkach na rzecz zapewnienia stabilności i porządku prawnego w Republi-
ce Białoruś”. Na jego podstawie została zawieszona działalność białoruskich 
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związków zawodowych oraz wprowadzono regulacje prawne pozwalające mini-
strowi sprawiedliwości oraz prokuratorowi wzmocnienie nadzoru nad partiami 
politycznymi i organizacjami społecznymi. W tym okresie prezydent Białorusi 
wielokrotnie łamał konstytucję. W 1996 roku Sąd Konstytucyjny rozpoczął 
z tego powodu procedurę impeachmentu. Łukaszenko czując zagrożenie zdy-
misjonował przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej, a w referen-
dum większość głosujących poparła jego propozycje. Dzięki temu doszło do 
rewizji zasad konstytucji z 1994 roku, które ustanowiły wprowadzenie niemal 
absolutnej władzy prezydenta, zanegowania zasad pluralizmu politycznego, po-
zbawienia praw i wolności człowieka oraz obywatela, wprowadzenie wyższo-
ści dekretów prezydenckich nad ustawami parlamentu oraz ograniczenie praw  
i marginalizacji parlamentu. Kolejnymi krokami prezydenta było między inny-
mi, zezwolenie na aresztowania i przesłuchania deputowanych bez zgody parla-
mentu, ustanowienie dekretu o bezpieczeństwie imprez masowych pozbawiając 
obywateli możliwości demonstrowania przeciwko Łukaszence. W 2004 roku 
wraz z wyborami parlamentarnymi na Białorusi, na referendum miało miejsce 
wykreślenie z konstytucji ograniczeń odnośnie liczby sprawowanych kadencji 
przez głowę państwa. Jest powszechnie uznawane (Brzeziecki, Nocuń 2014, 
s. 128), że gdyby głosowanie było przeprowadzone zgodnie z europejskimi 
standardami, prezydent nie uzyskałby niezbędnej ilości głosów pozwalających 
wprowadzenie zmian w konstytucji. W konsekwencji, Łukaszenka sprawuje do 
dnia dzisiejszego urząd prezydenta, wygrywając w 2006, 2010, 2015 oraz 2020 
roku, mimo iż wiarygodność wyborów jest podważana.

Białoruski reżim to najbardziej prosowiecki system wśród byłych re-
publik związkowych” (Karbalewicz 2012, s. 88). Doświadczenia Alek-
sandra Łukaszenki oraz nawiązania do poprzedniego systemu zwracają 
uwagę w kierunku sowieckiego dziedzictwa. Wielokrotnie podkreślał 
fakt, iż Związek Radziecki jest jego wzorcem rządu. Przykładem na to 
są jego słowa - „czy wolno nam zapominać wszystkie te wielkie rzeczy, 
które czynili Lenin i Stalin? Przecież są oni symbolami naszego narodu 
(Комсомольская правда в Белоруссии 2006).

Na Białorusi wykształcił się reżim władzy „jednej ręki”. Prezydent jest 
konstytucyjną głową państwa, który sprawuje władzę na okres 5-letniej ka-
dencji. Głowa państwa skoncentrowała w swoich rękach władzę wykonawczy, 
ustawodawczą oraz sądowniczą. Członkowie rządu odgrywają jedynie rolę re-
prezentatywną na których spada odpowiedzialność za wszystkie niepowodze-
nia. Państwo stało się własnością jednej osoby. Świadczyć o tym mogą zmiany 
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wprowadzone do konstytucji już w 1996 roku ograniczające uprawnienia in-
nych organów a tym samym wprowadzenie niemal absolutnej władzy prezy-
denta. Represje na Białorusi od lat nie są niczym nowym dla obywateli. Jedną 
z form kontroli są media. W swoim wywiadzie, Łukaszenko otwarcie mówi, że 
telewizja na Białorusi to prezydencka telewizja. Natomiast wszystkie poważne 
gazety są prezydenckie, ponieważ redaktorzy są mianowani przez prezydenta1. 

„Media są w stanie zrujnować państwo za chwilę, więc muszą być kontrolowa-
ne”. Powiedział również, że „zasoby masowej informacji, które mają poważny 
charakter, nigdy nie zostaną sprywatyzowane, jak nie może być sprywatyzo-
wana ideologia. [...] Jeśli ja i ograniczam dziennikarzy, to tylko w interesie 
publicznym”.2 Na celowniku władz jest między innymi telewizja Biełsat ponie-
waż charakteryzuje się rzetelnością przekazywanych informacji oraz pokazuje 
wiarygodne informacje o kulturze i historii kraju w języku ojczystym. 

Na Białorusi są bez wątpienia łamane prawa człowieka. Jednym z prze-
jawów despotyzmu i autorytaryzmu Białorusi jest ustanowienie kary śmierci. 
Białoruś jest jedynym państwem w Europie, gdzie kara śmierci jest przewidzia-
na prawem i legalnie wykonywana. Wszystkie informacje dotyczące wyroków 
są tajne. Karę śmierci w tym kraju wykonuje się w okrutny sposób. Skazany 
otrzymuje strzał w tył głowy, a jego rodzina nie jest informowana o dniu eg-
zekucji oraz miejscu pochówku. Według informacji ONZ, ponad 400 osób 
zostało straconych od czasu uzyskania niepodległości przez Białoruś w 1991 
roku (Wieruszewski 2009, s. 114).

Jak podają źródła Helsińskiej Fundacji Praw człowieka, kolejną po-
wszechną rzeczą na Białorusi są tortury. Od sierpnia 2020 roku organizacje 
praw człowieka udokumentowały ponad 2000 takich przypadków. Ścigane są 
ofiary tortur oraz świadkowie zabójstw popełnionych przez funkcjonariuszy 
państwowych, a nie sprawców czynów. Do jednego z najbardziej krwawych za-
trzymań doszło podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku. Milicja stłumi-
ła jeden z większych protestów przeciwko obecnemu prezydentowi. Na placu 
Październikowym protestowało od 20 do 40 tysięcy Białorusinów. Przeciwni-
cy polityczni albo znikają, albo zostają aresztowani. Powszechną na Białorusi 
sytuacją jest właśnie „znikanie” więźniów politycznych w pierwszych dniach 
aresztowania. Używano fizycznego, psychicznego nacisku a nawet tortur po 
to by wymusić zeznania i informacje. Przykładem takiej sytuacji są nagrania  
z udziałem Pratasiewicza, którego aresztowano razem ze swoją partnerką 

1 Fragment przemówienia A. Łukaszenki dla programu STB, 2 VIII 2007.
2 ОстаннійдиктаторуЄвропіпродовжує контролюватиЗМІ, http://mmr.ua/news/id/osta 
nnij-diktator-u-jevropi-prodovzhuje-kontroljuvati-zmi-8756/ [dostęp: 11.07.2022].
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- Sofią Sapiegą (Helsinki Foundation For Human Rights bdw). Do aresztu 
trafiają również obrońcy praw człowieka. Należy tu wymienić między innymi, 
Marfę Rabkową, Leanida Sudulenka, Tatsianę Hatsura-Jaworską, dyrektorkę 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Białoruś.

Białoruś nie należy do Unii Europejskiej więc nie ma dokładnych, we-
ryfikowanych danych dotyczących koronawirusa. Jednak niewątpliwie należy 
stwierdzić, iż pandemia COVID-19, odegrała bardzo ważną rolę polityczną. 
W tym czasie, władze utrzymywały, iż nie ma konieczności podejmować żad-
nych kroków zaradczych - nie wprowadzono żadnych obostrzeń ani lockdow-
nu. Miała na to wpływ sytuacja gospodarcza, której spowolnienie mogło spo-
wodować upadek. Prezydent Łukaszenko zrobiłby wszystko by utrzymać się 
przy władzy, zwłaszcza, że latem 2020 miały odbyć się wybory prezydenckie. 
Niestabilna sytuacja w państwie wiązała się z obawą utracenia władzy, wobec 
której już w tamtym momencie społeczeństwo było nieufne.

Władze od początku bagatelizowały niebezpieczeństwo. Nie wprowadzi-
li praktycznie żadnych środków zapobiegawczych. Wszystkie uczelnie, szkoły, 
przedsiębiorstwa, sklepy wciąż pozostawały otwarte. Jedynie w miarę pojawia-
nia się kolejnych zachorowań zalecane było zachowywanie dystansu społecz-
nego, noszenie maseczek, utrzymywanie higieny i w miarę możliwości praca 
zdalna. Mimo iż obowiązkowa była kwarantanna dla osób wracających do 
kraju to wciąż granice pozostały otwarte. Wciąż, z pewnymi ograniczeniami 
działały sklepy, lokale rozrywkowe, restauracje. Odbywała się również pewna 
część imprez masowych z osobistym udziałem prezydenta.

Łukaszenko wielokrotnie w wypowiedziach określał atmosferę w tamtym 
czasie jako „psychozy” i niepotrzebnie kierowanej paniki. Władze od samego 
początku przyjęły strategię uspokajania społeczeństwa. Dnia 21 marca pre-
zydent za najważniejsze uznał przeciwdziałanie rozpowszechnianiu informacji  
o skali rozwoju pandemii. Podobny mechanizm został wprowadzony również 
w siłach zbrojnych, w których nie przerwano ćwiczeń jednostek wojskowych, 
odbywających się w ramach sprawdzianu gotowości mobilnej i bojowej. Zde-
cydowanie, Aleksander Łukaszenko nie negował występowania epidemii koro-
nawirusa, lecz bagatelizował skalę problemu (Olchowski 2020). 

Z liczbą zwiększających się zachorowań rekomendowano zachowanie 
środków ostrożności i w miarę możliwości nieopuszczanie domów przez osoby 
starcze. W kwietniu 2020 zostały przedłużone ferie do trzech tygodni, wpro-
wadzono zalecenia wobec obywateli o zachowanie bezpiecznego dystansu spo-
łecznego w miejscach publicznych. Jednak wobec braku skutecznych działań, 
sytuacja w państwie wymknęła się spod kontroli i według danych ministra 
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zdrowia, 17 kwietnia wykazano ponad 4000 przypadków. Należy mimo 
wszystko podkreślić, iż COVID-19 był na Białorusi przede wszystkim instru-
mentem polityki i propagandy. 

21 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała za-
lecenia dla Białorusi. Obejmowały one między innymi odwołanie wszelkich 
masowych imprez i zgromadzeń, wprowadzenie zdalnego nauczania, kwaran-
tanny dla osób, które miały kontakt z zarażonymi oraz zasady dystansu spo-
łecznego. Ponadto, zalecano informować obywateli na bieżąco o zmieniającej 
się sytuacji w państwie. Mimo zwiększeniu ilości zakażeń, wszystkie zalecenia 
zostały zlekceważone, a władze nie przekazywały rzetelnych informacji spo-
łeczeństwu. Prezydent Łukaszenko powtarzał, że Białoruś wybrała właściwy 
model radzenia sobie z wirusem COVID-19, wszelkie obostrzenia są zbędne, 
a zgony to jedynie wynik chorób współistniejących. W związku z tym, nie 
ma potrzeby wprowadzać kwarantanny oraz innych działań zapobiegawczych. 
Przeciwko ignorowaniu zagrożenia niejednokrotnie protestowali lekarze, per-
sonel medyczny jednak bez żadnego skutku. Jednocześnie w tamtym okresie 
odbywały się przygotowania do defilady związanej z Dniem Zwycięstwa, która 
miała mieć miejsce 9 maja. 

Gospodarka Białorusi już od dłuższego czasu była zagrożona. Władze wi-
dząc tą sytuację miały świadomość konsekwencji wprowadzenia ograniczeń. 
Wyżej wymienione restrykcje, które zostałyby ustanowione w państwie dopro-
wadziłyby do zupełnego upadku państwa. W dużej mierze, do trudnej sytuacji 
gospodarczej przyczyniły się również negocjacje handlowe z Rosją. Dodatko-
wo w 2019 roku Rosja i Eurazjatycka Unia Gospodarcza wstrzymały kredyty 
dla Białorusi. Trudna sytuacja skutkowała obniżkami wynagrodzeń w sferze 
budżetowej z którymi wiąże się spowolnienie gospodarki i wzrost zadłużenia 
przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. 

Był to zdecydowanie stresujący okres dla Łukaszenki zwłaszcza przy nad-
chodzących wyborach prezydenckich. Udzielane rady przez niego w kierunku 
obywateli, zupełnie bagatelizując problem wirusa sprawiały, że społeczeństwo 
straciło zaufanie do instytucji państwa. Doradzał on, że można uniknąć wirusa 
dzięki piciu wódki i korzystaniu z sauny. Własne wskazówki doprowadziły 
finalnie do zarażenia przez prezydenta wirusem.

Niezadowolenie społeczne można było zauważyć w apelach poszczegól-
nych środowisk do władz o wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń. Zwięk-
szająca się liczba przypadków chorych na COVID-19 powodowała wzrost za-
potrzebowania społeczeństwa na informację. Rodziło się poczucie dezorientacji, 
strachu, potrzeby pozyskania informacji na temat stanu zdrowia publicznego. 
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Mimo iż wolność mediów na Białorusi nie istnieje to jej mieszkańcy w skutek 
kłamstw i manipulacji skłoniły niezadowolone społeczeństwo do zwrócenia się 
w stronę niezależnych mediów. W szczególności dużą popularnością cieszyła 
się NEXTA (z siedzibą w Warszawie) i TUT.by (czytany przez około 60 pro-
cent Białorusinów) (Zbytniewska, Stiftung 2021). Coraz więcej osób pozosta-
wało w domach, zaczęto zwracać uwagę na maseczki, wiele firm zamykano - co 
z kolei przekładało się na głębsze pogarszanie się sytuacji ekonomicznej. Pan-
demia ukazała słabość białoruskich władz. Brak zaangażowania, bezradność 
wpłynęły na ich wizerunek. Ucierpiał również wizerunek samego prezydenta, 
którego absurdalne rady powodowały jeszcze większe niezadowolenie ze strony 
obywateli (Olchowski 2020).

Mimo iż władze zmniejszały zagrożenie to podejmowały działania, które 
miały zapobiec zwiększaniu się liczby zachorowań. Między innymi rekomen-
dowali zamykanie lub ograniczanie działalności klubów nocnych i dyskotek 
(wydane przez władze obwodu grodzieńskiego i brzeskiego) oraz wprowadze-
nie w całym kraju regulowanie cen. Te działania to jedynie plan Łukaszenki by 
kontrolować nastroje społeczne. Ruchy podjęte przez KGB były objęte nadzo-
rem personelu medycznego, na który została nałożona tajemnica rozgłaszania 
realnej sytuacji epidemiologicznej w obawie dotarcia tych informacji do nie-
zależnych mediów. Dowodem może być wezwanie przez prokuraturę lekarki 
pogotowia ratunkowego w Witebsku, która podważyła w sieciach społeczno-
ściowych rzetelność oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia. Po wystąpieniu 
pierwszych przypadków zakażenia jedynie dzięki przeciwstawieniu się, przez 
społeczność, rozbudowanemu aparatowi władzy Łukaszenki rozpowszechnio-
na została informacja o ograniczeniach nałożonych na funkcjonariuszy ob-
wodowego MSW (zakaz przemieszczania się między obwodami) (Kłysiński, 
Żochowski 2020).

Białoruś jak inne państwa 29 września 2020 roku wprowadziła ogranicze-
nia dotyczące możliwości wjazdu na terytorium państwa. W przypadku więk-
szości obcokrajowców wjazd lub przejazd przez Białoruś możliwy był jedynie 
przez międzynarodowe lotnisko w Mińsku. Aby to zrobić obowiązkowe było 
posiadanie aktualnego, ważnego trzy dni negatywnego wyniku testu PCR na 
COVID-19. Ponadto, takie osoby musiały odbyć 10-dniową kwarantannę.  
W grudniu 2020 roku rozpoczęto szczepienia, głównie wykorzystując szcze-
pionkę Sputnik V. W pierwszej kolejności objęły one osoby z grup ryzyka 
(pracowników socjalnych, służby zdrowia, nauczycieli) później przedstawicieli 
handlu, gastronomii, służb komunalnych oraz osoby powyżej 60 roku życia.
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Takie działania, podjęte na celu ograniczeniu rozprzestrzeniania się wiru-
sa były jedynie przykrywką prawdziwej intencji Aleksandra Łukaszenki. Z całą 
pewnością służyły izolowaniu i tłumieniu oporu ruchu społecznego powstałe-
go po sfałszowanych wyborach prezydenckich. 

W ocenie znacznej części Białorusi, reżim oraz sytuacja w państwie nie 
stwarzały dobrych warunków do życia. Protesty na Białorusi były bez wąt-
pliwości przykładem legitymizacji władzy autorytarnej przez siły władzy  
Łukaszenki. Objęły one swoim zasięgiem całe terytorium tego kraju. Jednym  
z powodów ich wybuchu był spadek poziomu życia wynikający ze złej polity-
ka władz Białorusi wobec pandemii COVID-19. Jednak sfałszowane wyniki 
wyborów prezydenckich z 9 sierpnia 2020 roku to bezpośrednia przyczyna od-
zewu społeczności i wyjście na ulice. Były to największe od 1994 roku protesty 
przeciwko Łukaszence. 

Największym rywalem prezydenta okazała się Swietłana Cichanouska, 
która zdaniem części społeczeństwa wygrała wybory w I turze. Jest ona żoną 
Siarheja Cichanouskiego, który nie mógł wystartować w wyborach w 2020 
roku z powodu niezarejestrowania swojej kandydatury przez Centralną Ko-
misję Wyborczą, kontrolowaną przez Łukaszenkę. Był on jednym z najgroź-
niejszych rywali urzędującego prezydenta. Siarhiej Cichanouski został areszto-
wany 29 maja 2020 roku pod pretekstem ataku na milicjanta podczas wiecu  
w Grodnie. Drugim z rywali prezydenta, który również nie został dopuszczony 
do wyborów był Wiktar Babaryka, wieloletni prezes zarządu Biełgazpromban-
ku, aresztowany 18 czerwca 2020 roku pod zarzutem unikania płacenia podat-
ków, nielegalnego wprowadzania pieniędzy za granicę oraz legalizacji środków 
pochodzących z przestępstw. Natomiast Waleryj Cepkała został pozbawiony 
możliwości kandydowania ze względu na podważanie legalności części złożo-
nych podpisów pod jego kandydaturą. W obawie przed aresztowaniem razem 
z dziećmi wyjechał do Rosji. W takiej sytuacji, Swietłana Cichanouska była 
jedynym kandydatem opozycji, któremu udało się zarejestrować (Instytut 
Środkowej Europy). 

Władze Białorusi bez wątpienia zataiły prawdziwe wyniki sondażów. Zda-
jąc sobie sprawę z utratą poparcia społeczeństwa na przestrzeni lat, zdecydowały 
się na bezprecedensowe zaostrzenie kontroli. Począwszy od ograniczenia możli-
wości śledzenia procesu wyborczego przez społeczność, co zresztą pozwalało na 
swobodną manipulację zamieszczanymi materiałami, aż po utrudnienie nieza-
leżnym kandydatom dostępu do mediów, w których zawarte były wizje sytuacji 
w państwie w przypadku przegranej Łukaszenki. Ponadto, znaczna część portali 
informacyjnych dostępnych w sieci z białoruskich serwerów przestała działać. 
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Pierwszy raz była sytuacja, gdzie białoruski MSZ radykalnie ograniczył wyda-
wanie akredytacji dla zagranicznych dziennikarzy (Kłysiński 2020). W związku 
z tymi czynnikami nie jest wiadoma skala fałszerstwa wyborczego. Środowiska 
protestujące przeciwko ingerencji władzy w przebieg procesu wyborczego spo-
tkały się w większych miastach z aresztami kilkuset osób.

Kościół również zabierał głos w sprawie wyborów. W czasie kampanii 
większość wspólnot przyjęła postawę neutralną. Jednak Kościół rzymskokato-
licki jako jedyny głosił by wierni nie uczestniczyli w wyborach ze względu na 
fałszerstwa ze strony autorytarnej władzy. 

Aleksander Łukaszenko w czasie kampanii wyborczej kazał aresztować  
w nocy z 28 na 29 lipca 33 rosyjskich najemników, należących do grupy Wa-
gnera. Zostali oni oskarżeni przez Komitet Śledczy o „przygotowanie maso-
wych rozruchów”. Podczas śledztwa ustalono, iż zatrzymani współpracowali 
z Cichanuoskim oraz Mikałajem Statkiewiczem- znajdującymi się w białoru-
skim areszcie. Ambasador Federacji Rosyjskiej poinformował, że aresztowane 
osoby były na Białorusi tylko tranzytem zajmując się ochroną infrastruktu-
ry energicznej i złóż surowców węglowodorowych, a ich pobyt przedłużył się 
wskutek spóźnienia na samolot. Zatrzymanie najemników było pretekstem do 
snucia przez władze Białorusi teorii spiskowych i oskarżania opozycji o przy-
gotowanie białoruskiego „majdanu” z pomocą zagranicy. Pojawiły się również 
w tym czasie informacje o możliwości zastosowania nadzwyczajnych środków 
bezpieczeństwa w trakcie wyborów. Ta sytuacja nie wpłynęła negatywnie na 
stosunki rosyjsko- białoruskie (Instytut Środkowej Europy).

Władze bez skrupułów zastraszały głównych działaczy zjednoczonego 
sztabu opozycji. Między innymi ofiarami takich działań padli; żona Waleryja 
Capkały, Weraniki oraz przede wszystkim kontrkandydatka, która zmuszona 
była do odczytania upokarzającego oświadczenia i wyjechać z kraju. Opozycja 
została oskarżana o powiązania zza granicy, wojną czy okresem związanym 
z chaosem, bezrobociem, zorganizowaną przestępczością co miało odstraszyć 
głosujących. 

W dniu głosowania „zatrzymano co najmniej 50 niezależnych obserwato-
rów” jak poinformował Franciszak Wiaczorka. W Mińsku pojawiły się pojazdy 
do rozpędzania demonstracji oraz autobusy wypełnione milicjantami. Już przez 
cały tydzień do stolicy ściągano dodatkowe oddziały wojska, a także funkcjo-
nariuszy jednostki specjalnej OMON. Mobilizacja struktur mogła sugerować 
rozważanie użycia siły wobec niezadowolonych z możliwych fałszerstw wybor-
czych przedstawicieli opozycji. Mobilizacja struktur siłowych przed 9 sierpnia 
2020 roku była sygnałem, który miał sugerować, że kwestie bezpieczeństwa 



20

KATARZYNA DĄBROWSKA

będą priorytetem władz. O ich pewności mogą świadczyć wstępne wyniki 
głosowania, zgodnie z którymi Aleksander Łukaszenko uzyskał ponad 80% 
poparcia, a jego największa konkurentka Swiatłana Cichanouska zaledwie 
9,9%. Był to moment, w którym protesty ogarnęły wiele miast w całym kraju. 
Masowe protesty w m.in. Mińsku, Witebsku, Płocku, Homlu- spotkały się  
z nieadekwatną odpowiedzią struktur siłowych. 19 sierpnia Rada Europejska 
ogłosiła, że nie uznaje wyników wyborów prezydenckich, a 23 września został 
zaprzysiężony na kolejną kadencję Aleksander Łukaszenko. Zarówno oficjalne 
wyniki wyborów jak i frekwencja nie różnią się bardzo od poprzednich elekcji 
z 2015 i 2020 roku jednak skala fałszerstw jest zdecydowanie większa.

Przebieg wyborów oraz fałszerstwa zostały finalnie potępione przez Unię 
Europejską oraz Stany Zjednoczone. Wraz z eskalacją przemocy ich zdanie sta-
wało się coraz bardziej jednoznaczne. Większość państw na arenie międzyna-
rodowej jest zdania, iż wybory prezydenckie na Białorusi nie spełniły nawet 
minimalnych, demokratycznych standardów. Josep Borell, wysoki przedstawi-
ciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wraz z Olivérem 
Várhelyi (członkiem Komisji Europejskiej), stwierdzili we wspólnym oświad-
czeniu - „noc wyborów naznaczona była nieproporcjonalną i niedopuszczal-
ną przemocą ze strony państwa wobec pokojowych demonstrantów” (Union 
External Action 2020). Zachód również był podobnego zdania. Wybory zosta-
łyby przez nich uznane za wolne i równe gdy prezydentem nie zostałby Łuka-
szenko. Jako pierwsi pogratulowali mu z kolei przywódcy Chin i Rosji. Komisja 
wyborcza długo zwlekała z publikacją oficjalnych wyników. Zrobiła to dopiero 
pięć dni po wyborach nie zważając na opinię międzynarodową (Rust 2020).

Pierwsze protesty były skierowane ze względu na nieudaną politykę władz 
w obliczu pandemii COVID-19. Jednak ich punkt kulminacyjny rozpoczął 
się przez wybory prezydenckie. Społeczeństwo zmęczone polityką i ostrym 
reżimem zaczęło protestować. Zmęczenie jest spowodowane już wcześniejszą 
sytuacją społeczną oraz ekonomiczną w czasie pandemii, gdzie władze począt-
kowo ignorując problem nie wprowadzili żadnych obostrzeń. Właśnie to za-
chowanie wpłynęło na zmianę nastrojów społecznych. W reakcji również na 
sfałszowanie wyborów, w Mińsku i ponad 20 innych miastach doszło do wyj-
ścia społeczeństwa na ulicę i walka z niesprawiedliwością władzy autorytarnej.  
Ich głównym celem było uczciwe przeliczenie głosów i dymisja prezydenta 
Łukaszenko. Najbardziej masowe protesty miały miejsce w stolicy oraz w więk-
szych miastach. 23 sierpnia w Mińsku odbył się największy wiec powyborczy 
(brało w nim udział ok. 200 tys. osób). W pierwszych dniach protestów wła-
dze wyłączyły Internet w całym kraju myśląc, że brak kontaktu ludzi, relacji 
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mediów spowoduje ucichnięcie niewygodnej dla niego sytuacji. Okoliczności 
były kuriozalne. Cały świat wiedział co się dzieje na Białorusi, ale nie większość 
obywateli tego państwa. Łukaszenko liczył, iż jego działania - brak Internetu, 
brutalna postawa milicji i wojska, a także areszty będące efektem zastraszenia, 
spowodują ustanie protestów 

Skala wystąpień obywateli jest duża również na prowincjach, choć prze-
biegają spontanicznie i są pozbawione przywództwa. 10 sierpnia, w wielu mia-
stach siły bezpieczeństwa używały kul gumowych i granatów błyskowo-huko-
wych. Pojawiła się pierwsza ofiara śmiertelna. Tego samego dnia, Swiatłana 
Cichanouska wyjechała na Litwę. Nagrała ona wiadomość, która według opo-
zycji została utworzona pod naciskiem organów bezpieczeństwa w budynku 
Centralnej Komisji Wyborczej, gdzie Cichanouska przyszła złożyć skargę za 
fałszowanie wyborów. W wydanym oświadczeniu zakwestionowała wyniki po-
wołując się na dostępne protokoły z ok.20 komisji wyborczych. 

Wraz ze wzrostem dojrzałości obywatelskiej Białorusinów można było 
zaobserwować rozwój świadomości narodowej. Towarzyszyły tym wydarze-
niom liczne inicjatywy obywatelskie na poziomie ogólnokrajowym - strajk  
z 11 sierpnia, w którym wzięły udział również liczne przedsiębiorstwa, jak  
i w mniejszych grupach wspólnot sąsiedzkich czy osiedlowych. Kolejnymi 
inicjatywami obywateli było wykorzystywanie zakazanej symboliki czerwono- 
białej oraz śpiewanie narodowych pieśni patriotycznych. 12 sierpnia główną 
formą protestu stały się wiece solidarnościowe wraz z „żywymi łańcuchami”. 
Kobiety w różnym wieku najczęściej ubrane na biało, stojąc w długich kolej-
kach z kwiatami w dłoniach wzywały organy bezpieczeństwa do zaprzestania 
stosowania pomocy. Demonstracje Białorusinek stały się jednym z głównych 
symboli białoruskiego protestu 2020. Były one nawiązaniem do symboli  
z II wojny światowej, kiedy kobiety włączały się do ruchu oporu, bo większość 
mężczyzn walczyła na froncie lub została zabita. Z badań wynika, że większość 
elektoratu Łukaszenki stanowiły właśnie one. Ponad połowa z nich wskazywa-
ła, że kobiety nie są odpowiednio reprezentowane w polityce. Zastosowanie 
brutalnej przemocy oraz wypowiedzi Łukaszenki na ten temat odebrały reszt-
ki poparcia, a przede wszystkim zaufania do obecnego systemu (Rust 2020).  
W tym dniu zatrzymano ok. 700 osób. Tydzień po wyborach w całym kra-
ju odbył się Marsz Wolności. Protest obejmował nie tylko największe miasta,  
ale i wsie. Rekordowa liczba uczestników zebrała się w Mińsku, który zgro-
madził ok. 200 tys. ludzi. Była to najliczniejsza w białoruskiej historii demon-
stracja. Odbywały się w całym kraju wielotysięczne wiece, podczas których żą-
dano rezygnacji Łukaszenki. W drugim tygodniu wyborów zaczęły strajkować 
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zakłady i fabryki, a także mundurowi. Funkcjonariusze aparatu państwa zaczę-
li publicznie rezygnować ze służby, a pracownicy mediów zwalniali się z pracy. 
Pomimo wznowienia działania Internetu, część dziennikarzy z państwowych 
kanałów telewizyjnych zrezygnowała z pracy na znak solidarności z protestu-
jącymi. Rozpoczął się strajk generalny. Tego samego dnia w reakcji na plano-
waną demonstrację, władze zorganizowały w centrum Mińska demonstrację 
poparcia dla Łukaszenki. Wzięło w niej udział zaledwie 10 tys. osób. Byli to 
oprócz zwolenników prezydenta, głównie pracownicy sektora budżetowego, 
którzy zostali zmuszeni do manifestacji pod groźbą utraty pracy. Podczas tej 
demonstracji Łukaszenko apelowało uspokojeni emocji oraz powrót do pracy.

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił wszczęcie 90 spraw karnych o ma-
sowe zamieszki w dniach 9-13 sierpnia, nazywając je „działaniami kierowa-
nymi z udziałem specjalnie przeszkolonych bojowników”. Łukaszenko, który 
przewodniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa chcąc oczyścić swój wize-
runek powiedział, że to osoby z zagranicy są odpowiedzialne za zorganizowa-
nie protestów (m.in. z Polski, Ukrainy, Holandii czy Rosji)(Makhanets 2020). 
Ostrzegał przed udziałem w nielegalnych demonstracjach, grożąc utratą pracy 
przez robotników. Większość firm na Białorusi jest państwowych. Robotnik 
zwolniony z powodów politycznych z wpisem do książeczki pracy może mieć 
później problemy ze znalezieniem nowego miejsca zarobku. Nieudane próby 
uspokojenia protestujących pracowników zakładów państwowych wskazują 
na brak jakiegokolwiek konstruktywnego planu władz na zażegnanie kryzysu. 
Prezydent odrzucił zgłaszane przez państwa unijne propozycje pośrednictwa  
w rozmowach z obywatelami pod pretekstem zagrożenia militarnego ze strony 
NATO oraz Litwy i Polski. 

Jednym z większych protestów był Marsz Nowej Białorusi. Według źró-
deł, na ulice wyszło ponad 150 tys. ludzi. Rada Koordynacyjna opozycji zażą-
dała przywrócenia konstytucji z 1994 roku, ograniczająca kadencje prezyden-
ta. Aleksander Łukaszenko, który udał się do służb bezpieczeństwa budynki 
obiecał „załatwić” demonstrantów. Przed budynkiem protestujący napotkali 
się z siłami bezpieczeństwa z armatkami wodnymi i innym specjalistycznym 
sprzętem. Ludzie skandowali „Odejdź! W tym dniu nie podjęto żadnych 
agresywnych działań zarówno w kierunku protestujących jak i władz. Mimo 
imponującej skali strajków, wśród manifestujących nie było doświadczonych 
liderów politycznych, którzy sformułowaliby konkretny program polityczny  
i odsunęliby tym samym Łukaszenko od władzy. Opozycja sporadycznie poja-
wiająca się na protestach nie próbowała objąć przywództwa. 
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Reżim natychmiast, bo już od dnia wyborów odpowiedział represjami 
wobec manifestantów. Władze pomimo złagodzenia ataków, nie wypuścili 
wszystkich zatrzymanych w trakcie protestów. Pokazane przeze mnie sytu-
acje obywateli wychodzącego na ulice, rezygnującego z prac, manifestującego  
o zmianę polityki nie zmniejszają strachu wśród społeczeństwa. Według relacji 
Białorusinów, władze stosowały nie tylko tortury, ale i gwałty, które dotykały 
zarówno kobiet jak i mężczyzn w rożnym wieku. Oddziały służb centralnych 
skoncentrowani byli na biciu nawet niewinnych ludzi (w tej sytuacji nie była 
istotna przynależność do ruchu opozycyjnego). Marie Struthers, Dyrektorka 
Amnesty International ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej powiedziała:

Od początku powyborczych protestów na Białorusi, organizacje praw 
człowieka gromadziły dowody tortur na setkach pokojowych demon-
strantów i udokumentowały śmierć co najmniej czterech osób. Wie-
lokrotnie domagaliśmy się skutecznych postępowań, aby postawić 
winnych przed wymiarem sprawiedliwości, ale system, który nie tyl-
ko chroni anonimowych funkcjonariuszy policji, lecz również zachęca  
do zastraszania i dalszej przemocy wobec osób, które doświadczyły na-
ruszeń i świadków, nie pozostawia na to wiele nadziei (Amnesty Inter-
national 2021). 

Cel Łukaszenki to przede wszystkim zastraszenie społeczeństwa i prze-
rwanie protestów za wszelką cenę. Nieustające strajki są przykładem zwiększa-
jącej się świadomości i emancypacji obywatelskiej. Białorusini domagają się 
nowego państwa. Niektórzy z nich nie posiadają konkretnych postulatów poli-
tycznych, wizji, która wprowadziłaby nową politykę w kraju. Wielu wychodzi 
z założenia „co by nie było i tak będzie lepiej” (Pogorzelski bdw). Pomimo 
agresji wymierzonej przez władzę w demonstrantów i opozycję, manifestacje 
nie ustały. Białorusini w kolejnych tygodniach, coraz liczniej wychodzili na 
ulice z biało-czerwonymi flagami, które stały się symbolem sprzeciwu i walki  
z reżimem Łukaszenki. Ważnym czynnikiem osłabiającym skuteczność reżimu 
jest utrata zdolności oddziaływania na społeczeństwo. W związku z protestem, 
przekaz władz w telewizji nie dociera do wszystkich obrońców. W rezultacie 
oponenci reżimu mają znacznie większą pozycję medialną za pośrednictwem 
niezależnych portali informacyjnych. Przykładem może być demonstracja pre-
zydencka w Mińsku. Przyszło na nią dziesięciokrotnie mniej społeczeństwa 
niż na opozycyjną, którą transmitowano jedynie w Internecie (Kłyiński 2020).  
Z drugiej strony wyraźnie widać, że Łukaszenko nie zamierza oddawać władzy.  
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Zbierał między innymi płatne wiece na swoje poparcie, zastępował dziennika-
rzy państwowych mediów rosyjskimi, czy także wydawał medale pracownikom 
służb porządkowych. 

Pod koniec 2020 roku protesty znacząco osłabły. 25 marca 2021 roku 
obchodzono Dzień Wolności będący rocznicą powstania w 1918 roku Biało-
ruskiej Republiki Ludowej. Milicja zatrzymała tam 200 uczestników manife-
stacji. W końcu Aleksander Łukaszenko podpisał nowe przepisy prawne, któ-
re utrudniały organizowanie protestów i wprowadzały obowiązek autoryzacji 
wszystkich imprez masowych przez władze miejskie. Zabraniały one również 
udziału reporterów w imprezach masowych w trakcie pracy i pełnienia roli 
obserwatorów.3 Dodatkowo, zablokowano dostęp do portali- Nasza Niwa 
oraz Tut.by. W lipcu 2021 roku zdelegalizowano liczne organizacje pozarzą-
dowe. Łukaszenko przejmując całkowicie kontrolę nad państwem. Rozkazał 
władzom Białorusi aresztować część przywódców protestów, którzy nie zdążyli 
wyemigrować. Aresztowania dotknęły m.in. Ramana Pratsiewicza (dzienni-
karza i redaktora portalu Nexta). 6 września Maryja Kalesnikawa i prawnik 
Maksym Znak zostali skazani na 11 i 10 lat więzienia za nawoływanie do dzia-
łań „godzących w bezpieczeństwo państwa” oraz prowadzenie „formacji ekstre-
mistycznej”, natomiast 14 grudnia skazano na 18 lat kolonii karnej Siarhieja 
Cichanouskiego. 

Narzędzia reżimu Łukaszenki były różnorodne. Jednymi z form jego re-
presji były areszty. Podczas protestów oraz po ich zakończeniu, organy ścigania 
użyły tysiące placówek do przetrzymywania demonstrantów w całym kraju. 
Jednym z nich był znany ośrodek „Akrestsina” w Mińsku. W odpowiedzi na 
strajki do końca 2020 roku aresztowano ponad 33 tys. osób. Oskarżonych wo-
żono do sądu w pozycji „jaskółki” z wyciągniętymi rękami do góry i zakutymi 
z tyłu w kajdanki jako groźnych przestępców. Według raportu Human Ri-
ghts Watch oraz Amnesty International, zatrzymani byli bici i rażeni prądem. 
Można było zaobserwować relacje świadków, w których opisywali- „bili nas, 
żebyśmy się szybciej rozbierali”, „sprawimy, że pokochacie obecną władzę”. 
Jak podaje Oko.press -

W trakcie pierwszych procesów Białoruscy lekarze udokumentowali 
kilka przypadków obrażeń wynikających z gwałtów pałką, jakich do-
puścili się milicjanci. Bulwersujące i gorszące okoliczności zatrzymania 
w jednym z takich dramatycznych przypadków nie tylko nie skłoniły 

3 Lukashenka Signs Amendments Further Restricting Belarus Protests, Media Freedoms, RDE/
RL’s Belarus Service, https://www.rferl.org/a/lukashenka-amendments-restricting-freedom/ 
31270935.html [dostęp: 11.07.2022].
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sądu do odrzucenia oskarżeń, ale poskutkowały wręcz surowszą karą. 
Mężczyzna bestialsko potraktowany przez OMON otrzymał wyrok 27 
stycznia 2021 roku – 5 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za „uszko-
dzenie ciała funkcjonariusza. 

Dziennikarze relacjonujący protesty zostali zatrzymani, bici lub depor-
towani. Ograniczono również dostęp do Internetu by utrudnić komunikację 
między społeczeństwem, a tym bardziej uczestnikami protestu. Jednak najbar-
dziej popularną formą represji stanowiły procesy sądowe. Aparat sądownictwa 
całkowicie podporządkowany Łukaszence z łatwością mógł skazywać niewinne 
osoby za terroryzm, uchylanie się od podatków, napad na milicjantów (Funda-
cja ADRA Polska 2021). Represje są oznaką desperacji oraz strachu. Łukaszen-
ko nie potrafił ukryć zdenerwowania na obecną sytuację. Można to zauważyć 
z jego publicznych wystąpień oraz z pełnego umundurowania i karabinu ma-
szynowego w rękach podczas ostatnich protestów. Wygląda na to, że prezydent 
nie może być pewny lojalności większości społeczeństwa. Według Centrum 
Obrony Praw Człowieka „Wiosna” na początku 2022 roku na Białorusi prze-
bywało 969 więźniów politycznych, a co najmniej 1285 osób skazano za udział 
w protestach w 2021 roku (Belsat 2022).

Apatyczne państwo, zanurzone w rosyjskich wartościach w ciągu kilku 
miesięcy weszło w szybki proces przemiany świadomości i emancypacji obywa-
telskiej. W części społeczeństwa rodziło się ziarno patriotyzmu i nadziei. Dzięki 
tym protestom, ich oczekiwania wobec państwa zupełnie się zmieniły. Prze-
konani o swoim wpływie na kraj codziennie posiłkowali się z władzą w walce  
o lepszą Białoruś. Te idee są wprost przeciwne od wcześniejszej reakcji na de-
cyzje państwowe- od wykonywania poleceń czy przestrzegania licznych ograni-
czeń systemu autorytarnego. Ten system polityczny oraz wydarzenia państwo-
we skłoniły protestujących do żądania prawa do suwerennego wyboru władzy, 
co było głównym czynnikiem mobilizującym do tak masowych demonstracji. 

Protesty na Białorusi, które objęły praktycznie całe terytorium kraju, były 
największymi protestami w historii niepodległej Białorusi. Ich skutkiem, poza 
aresztowaniem kilkudziesięciu tysięcy ludzi wystąpiła również śmierć paru 
osób. Sytuacja społeczna na Białorusi się nie uspokoiła. Zastraszanie i tortury 
były na porządku dziennym. „Obecnie przeprowadzana jest radykalna czystka 
dysydentów” - mówi Marina Vorobei, dziennikarka i założycielka platformy 
internetowej freeunion.online. Według niej, prześladowani nie są tylko ci, któ-
rzy brali udział w protestach, ale po prostu każdy, kto mógł być uznawany jako 
członek społeczeństwa obywatelskiego. 
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Rok po wyborach prezydenckich i protestach na Białorusi, władze zli-
kwidowały w przestrzeni publicznej oraz multimedialnej przejawy opozycyj-
nej krytyki. Z okazji Dnia Zwycięstwa suwerennej i niepodległej Białorusi,  
9 sierpnia 2021, prorządowe sieci społecznościowe składały życzenia. Publiko-
wano w tym celu serie filmów przedstawiających obronę tego kraju przed ata-
kami „kolorowej rewolucji”. Ponadto na ulicach porozstawiane były bilbordy, 
na których lekarze, nauczyciele, żołnierze, którzy mają symbolizować władzę 
Łukaszenki zwracają się do obywateli: „To my was leczymy, uczymy, broni-
my”, na innych plakatach - zdjęcia protestów przeciwko sfałszowanym wy-
borom. Władze postawili sobie jeden cel - pokazać, że Ci, którzy brali udział 
w „zamieszkach” chcieli niszczyć, burzyć, a to oni budują, tworzą, rozwijają, 
troszczą się o obywateli. 

W relacjach międzynarodowych kluczową rolę odgrywa Rosja do dnia 
dzisiejszego. Początkowo władze Białorusi zaczęły ją oskarżać o współorgani-
zowanie protestów. Natomiast po 12 sierpnia 2020 roku zarzuty padły na Pol-
skę, Litwę i Ukrainę działające na zlecenie Stanów Zjednoczonych. Minister 
Białorusi, Uładzimir Makiej podczas konferencji z ministrem Rosji stwierdził, 
że władze Białorusi zostały oszukane przez zachodnich partnerów. Władze nie 
cieszyły się szczególnym poparciem na świecie w okresie protestów. Po porwa-
niu Romana Protasiewicza w 2021 roku Unia Europejska zabroniła lądowania, 
startów oraz przelotów samolotów białoruskich przewoźników nad terytorium 
oraz zakazała swoim liniom korzystania z przestrzeni powietrznej Białorusi. 
We wrześniu 2020 roku Kanada oraz Wielka Brytania nałożyły sankcje go-
spodarcze i zakaz wyjazdu na ich terytorium prezydenta Łukaszenki. Ponadto, 
państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i Kanada uznały Swietłan Ci-
chanouską za legalnego prezydenta tego kraju.
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W stronę twardego 
autorytaryzmu. 

Rok 2021 w Federacji Rosyjskiej

Abstrakt: Celem autora jest scharakteryzowanie i nakreślenie skali 
oraz przebiegu przemian politycznych, do jakich doszło w Federacji 
Rosyjskiej w roku 2021. Analizując represje wymierzone w ubiegłym 
roku przez rosyjskie władze w namiastkę społeczeństwa obywatelskie-
go i opozycję polityczną (zarówno niezależną, jak i koncesjonowaną),  
a także zaimplementowane w państwie rozwiązania prawne, autor stara 
się zarysować proces konsolidacji władzy w rękach ekipy Władimira Pu-
tina i przechodzenia przez nią na pozycje stricte dyktatorskie, w wyniku 
czego rola prezydenta w systemie bazującym na nieformalnej domina-
cji struktur siłowych jeszcze bardziej umacnia się, a rosyjski federalizm,  
w świetle nasilonych tendencji centralistycznych, jawi się w coraz więk-
szym stopniu fikcyjnym. Zwrot w stronę otwartego autorytaryzmu au-
tor postrzega zarówno jako konsekwencję przygotowań do wyborów 
prezydenckich zaplanowanych na rok 2024, jak i próbę ,,ustabilizowa-
nia” sytuacji wewnętrznej przed rozpoczęciem przez Federację Rosyjską 
wojny napastniczej przeciw Ukrainie 24 lutego 2022 r.

Słowa kluczowe: autorytaryzm, dyktatura, Putin, represje, Rosja.
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Wstęp

Rok 2021 w Rosji upłynął pod znakiem nasilonych represji wymie-
rzonych w namiastkę społeczeństwa obywatelskiego oraz konsekwentnego 
umacniania się autorytarnej władzy z wykorzystaniem szerokiego wachlarza 
środków i instrumentów – legalnych, półlegalnych oraz zupełnie niezgodnych  
z prawem obowiązującym na terytorium Federacji Rosyjskiej. 

Kwestią dyskusyjną jest, kiedy dokładnie reżim prezydenta Władimira 
Putina  porzucił ostatecznie pozory demokratyzmu i praworządnoąci. Z całą 
pewnością jednak unikalny system polityczno-społeczno-gospodarczy, stwo-
rzony przez dawnego podpułkownika Komitetu Bezpieczeństwa Państwowe-
go ZSRS (KGB), od początku ciążył nieuchronnie w stronę autorytaryzmu 
czy nawet hybrydowego totalitaryzmu1. Dla Marcela Van Herpena putinizm  
to ,,wielopoziomowa formacja polityczna, która łączy w sobie elementy bo-
napartyzmu, klasycznego faszyzmu z okresu międzywojennego (w szczegól-
ności wariantu włoskiego) i współczesnego populizmu Silvio Berlusconiego”  
(Van Herpen 2014, s. 258). Jak zauważył holenderski politolog, konstrukcja 
ta wykazuje dynamikę ,,w kierunku państwa jednopartyjnego, które z pomo-
cą służb specjalnych może dążyć do totalitarnej kontroli nad społeczeństwem 
obywatelskim” (Van Herpen, s. 217). 

Wiele wskazuje na to, iż ostateczny zwrot ku dyktaturze dokonał się wła-
śnie w roku ubiegłym, pod wieloma niechlubnymi względami ,,przełomowym” 
w historii najnowszej Federacji Rosyjskiej. Od rozprawy z czołową postacią 
niezależnej opozycji, przez sfałszowane wybory parlamentarne, na faktycznej 
likwidacji najstarszej w kraju organizacji zajmującej się ochroną praw człowie-
ka kończąc - wszystkie represje, jakie w 2021 r. spadły na rosyjskie społeczeń-
stwo, wpisują się w logikę procesu konsolidacji władzy w rękach Władimira 
Putina i otaczającego go wąskiego kręgu zauszników. 

Najnowsze wydarzenia na arenie międzynarodowej, w szczególności 
zbrojna napaść na Ukrainę, jakiej włodarz Kremla dopuścił się w lutym b.r., 
rzucają nowe światło na sens zaostrzenia przez rosyjskie władze dotychczaso-
wego kursu w polityce wewnętrznej i przyjęcia przez nie wyraźnej orientacji na 
twardy autorytaryzm. 

1 https://newtimes.ru/articles/detail/211258, dostęp: 29.05.2022.
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Sprawa Nawalnego i protesty w jego obronie

Aleksiej Nawalny (ur. 1976) jest postacią wyjątkowo kłopotliwą dla reżi-
mu Putina i, szerzej, ukonstytuowanego pod jego rządami systemu, opartego 
na ścisłym mariażu polityki, oligarchii finansowej i służb specjalnych. Opozy-
cyjny polityk, bloger i założyciel Fundacji Walki z Korupcją (FBK) w ostatnich 
latach mocno dawał się we znaki panującemu w Rosji układowi, demaskując 
w swoich materiałach powszechne w najwyższych kręgach rosyjskiej władzy 
łapownictwo, nepotyzm, chciwość i hipokryzję. Szczególnie szerokim echem, 
zarówno w ojczyźnie, jak i za granicą odbiło się śledztwo jego ekipy, dotyczące 
tajnej rezydencji Władimira Putina – pałacowego kompleksu zbudowanego 
nieopodal czarnomorskiego kurortu Gelendżyk za zdefraudowane z państwo-
wych spółek pieniądze. Opublikowany na platformie You Tube film, w któ-
rym Nawalny prezentuje wyniki dochodzenia, odtworzony został ponad 120 
milionów razy2. 

Opozycjonista, już wcześniej poddawany szykanom, stał się dla władz 
tak niebezpieczny, iż  te podjęły decyzję o jego fizycznej likwidacji. Nawalny 
przeżył jednak zamach na swoje życie, zorganizowany przez agentów Fede-
ralnej Służby Bezpieczeństwa z pomocą broni chemicznej – bojowego środka 
trującego Nowiczok (tym samym sposobem rosyjskie służby otruły w 2018 
roku pracującego na rzecz Wielkiej Brytanii oficera wywiadu Siergieja Skripala 
i jego córkę3). Leczenie po nieudanym ataku przechodził  w Niemczech. 

Wobec zakończonego fiaskiem zamachu, Kreml postanowił wyeliminować 
swojego przeciwnika z życia publicznego. Nawalny powrócił z rekonwalescencji 
do ojczyzny 18 stycznia 2021 roku, po czym został natychmiast zatrzymany na 
lotnisku Szeremietiewo. Pretekstem stało się rzekome wielokrotne naruszenie 
warunków okresu próbnego (w roku 2014 opozycjonista został skazany w tzw. 
Sprawie Yves Rocher na trzy i pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu). 
W procesie, określonym przez obrońców praw człowieka jako jednoznacz-
nie polityczny, zapadł z góry wiadomy wyrok. Decyzją moskiewskiego sądu 
miejskiego Nawalny trafił do kolonii karnej nr 5 w mieście Pokrow. Władze 
nie poprzestały na tym, utrudniając skazańcowi warunki bytowe (w kwietniu  
2021 r. ogłosił on strajk głodowy, domagając się opieki lekarskiej) oraz sta-
wając mu kolejne zarzuty – 22 marca b.r. osadzony usłyszał kolejny wyrok.  
 

2 https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI, dostęp: 29.05.2022.
3 https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020 /10/23/russias-clandestine-chemical- 
weapons-programme-and-the-grus-unit-21955/, dostęp: 29.05.2022.
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Tym razem skazano go na 9 lat kolonii karnej w sprawie o oszustwo i obrazę 
sądu. Wyrok odbywa w kolonii karnej nr 6 w Melechowie4. 

 Zatrzymanie opozycjonisty wzburzyło wielkomiejską części rosyjskiego 
społeczeństwa, od antyputinowskich protestów w 2011 roku coraz niechętniej 
spoglądającą na niedemokratyczne poczynania reżimu. 23 stycznia 2021 roku, 
w ponad 120 miastach Rosji doszło do demonstracji, które łącznie zgromadzić 
mogły nawet 160 tysięcy obywateli – tym samym, była tym największa nie-
sankcjonowana przez władze akcja protestu od upadku Związku Sowieckiego5. 
Struktury siłowe  zrezygnowały ze zmasowanej, pokazowej pacyfikacji mani-
festacji na rzecz punktowych uderzeń – łącznie zatrzymano ponad trzy tysiące 
demonstrantów6, odnotowano przypadki pobić przez policję. 

Równie bezwględnie potraktowane zostały kwietniowe protesty, solida-
ryzujące się z osadzonym już wówczas w kolonii Karnym Nawalnym, który 
ogłosił strajk głodowy. Manifestacje zgromadzić mogły kilkadziesiąt tysięcy 
Rosjan, zatrzymano prawie 1800 osób, z czego niemal połowę w Petersburgu7. 

Likwidacja struktur Nawalnego 

Logiczną konsekwencją usunięcia Nawalnego z rosyjskiego życia pu-
blicznego była eliminacja związanych z opozycjonistą organizacji. Neutraliza-
cja struktur niekoncesjonowanej opozycji była dla Kremla szczególnie ważna  
w kontekście zbliżających się wyborów do Dumy Państwowej  (wrzesień 2021). 
Celem skoordynowanego ataku władzy stały się więc Fundacja Walki z Korup-
cją i regionalne sztaby Nawalnego. 

Ponownie, do walki z opozycją wykorzystane zostały instrumenty praw-
ne. 16 kwietnia prokuratura wystosowała wniosek o uznanie FBK i Fundacji 
Obrony Praw Obywatelskich Nawalnego, a także jego sztabów regionalnych 
za organizacje ekstremistyczne, dążące do ,,destabilizacji sytuacji socjalnej  
i społeczno-politycznej” oraz ,,zmiany podstaw porządku konstytucyjnego,  
w tym przy wykorzystaniu scenariusza kolorowej rewolucji”8.

 

4 https://www.dw.com/ru/navalnyj-prigovoren-k-9- godam-kolonii-i-shtrafu-v-12-mln-rublej/ 
a-61207401, dostęp: 29.05.2022.
5 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-01-25/rosja-masowe-protesty-w-obro-
nie-nawalnego, dostęp: 29.05.2022.
6 https://ovdinfo.org/navalny-2021, dostęp: 29.05.2022.
7 https://ovdinfo.org/articles/2021/04/22/vrachi-dlya-navalnogo-i-ekstremizm- v-fbk-itogi-pro 
testov-21-aprelya, dostęp: 29.05.2022.
8 https://tass.ru/obschestvo/11173603?utm_source=google.com&utm_medium=organic& 
utm_camp aign=google.com&utm_referrer=google.com, dostęp: 29.05.2022.
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Wpisując się w logikę ofensywy na struktury Nawalnego, Duma Pań-
stwowa przyjęła 26 maja ustawę zakazującą udziału w wyborach osobom za-
angażowanym w działalność organizacji o charakterze ekstremistycznym bądź 
terrorystycznym9. Co znamienne, ustawa działa z mocą wsteczną - obywatele, 
którzy pełnili kluczowe funkcje w rzeczonych organizacjach w ciągu trzech lat 
przed decyzją sądu, nie mogą kandydować w wyborach na dowolnym szcze-
blu przez pięć lat, zaś szeregowi członkowie, którzy w organizacjach działali 
na rok przed wyrokiem, mogą zostać pozbawieni biernego prawa wyborczego  
na okres lat trzech. 

Również tym razem decyzję wymiaru sprawiedliwości nietrudno było 
przewidzieć. 9 czerwca sąd miejski w Moskwie uznał organizacje powiązane 
z odbywającym wyrok w kolonii karnej  Nawalnym za „ekstremistyczne”,  
co było równoznaczne z ich całkowitą likwidacją. Niedługo potem wydano 
międzynarodowy list gończy za dyrektorem FBK – Iwanem Żdanowem (wcze-
śniej władze wywierały na niego naciski, wytaczając sprawę karną jego ojcu10), 
który w obawie przed prześladowaniem schronił się za granicą. Z tego samego 
powodu Rosję opuścili wkrótce również inni bliscy współpracownicy Nawal-
nego – m.in. Lubow Sobol i Leonid Wołkow. W lipcu w rosyjskim internecie 
rozpoczęto blokadę witryn związanych z Nawalnym, która objęła łącznie oko-
ło 40 stron. 

Wykorzystując impet ataku na niezależne od władzy organizacje, prezy-
dent Putin podpisał 28 czerwca ustawę, penalizującą działalność rosyjskich 
obywateli w organizacjach uznanych w kraju za „niepożądane”11. Za uczest-
nictwo w tak zdefiniowanych strukturach grozi do czterech lat pozbawienia 
wolności, za zbieranie funduszy na ich rzecz – do pięciu. Ponadto, nowe prawo 
zezwoliło Federalnej Służbie Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring) 
na śledzenie przekazów pieniężnych z zagranicy. 

Już dwa dni później za ,,niepożądane” prokuratura uznała cztery zajmują-
ce się edukacją i szkolnictwem organizacje związane z Michaiłem Chodorkow-
skim – oligarchą i zagorzałym krytykiem Putina, na stałe przebywającym poza 
ojczyzną. Zdaniem władz, stanowiły one „zagrożenie dla podstaw porządku 
konstytucyjnego i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”. 

9 http://duma.go v.ru/news/51590/, dostęp: 29.05.2022.
10 https://www.bbc.com/russian/ news-60413318, dostęp: 29.05.2022.
11 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280031?index=0&rangeSi 
ze=1, dostęp: 29.05.2022.
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Sfałszowane wybory do Dumy Państwowej 

W dniach 17-19 września 2021 roku w Federacji Rosyjskiej odbyły się 
wybory do niższej izby parlamentu – Dumy Państwowej. Jeszcze przed ich 
rozpoczęciem niezależni eksperci określali je mianem potencjalnie najbardziej 

„brudnych” w historii współczesnej Rosji. Analiza ich przebiegu pozwala jedno-
znacznie stwierdziś, iż władze w znacznym stopniu sfałszowały wyniki elekcji 
oraz silnie ingerowały w sam proces wyborczy. Z punktu widzenia Kremla był 
to zapewne zaledwie sprawdzian przed kluczowymi wyborami prezydenckimi, 
które odbędą się w roku 2024. W związku z tym, zdecydowano się na zasto-
sowanie całego wachlarza nieczystych zagrań, zarówno przed wyborami, jak  
i w ich trakcie, m.in. po to, aby przetestować ich skuteczność. 

Wybory były nieuczciwe zanim jeszcze się rozpoczęły. Za pomocą środ-
ków administracyjno- prawnych władze zawczasu storpedowały zainicjowa-
ny przez stronników Nawalnego projekt tzw. „inteligentnego głosowania”12, 
opierający się na aplikacji pozwalającej wytypować w danym okręgu wybor-
czym kandydata mającego największe szanse na zwycięstwo nad reprezentan-
tem Jednej Rosji, niezależnie od jego politycznej afiliacji. Ponadto, rejestracji 
kandydatury odmówiono w całej  Rosji ponad 300 osobom, często rażąco 
naruszając przy tym obowiązujące przepisy. Władza przypuściła również atak 
na niezależne media, przypisując status ,,zagranicznego agenta" kilkudziesięciu 
dziennikarzom i kilku redakcjom, uniemożliwiając im czerpanie dochodów  
z reklam. Na liście znalazły się m.in. tak opiniotwórcze media jak portal inter-
netowy Meduza czy telewizja Dożd. 

Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, takich jak podstawianie opozycyj-
nym kandydatom kontrkandydatów-sobowtórów, celem odebrania im choś-
by części głosów. Najgłośniejszy taki przypadek miał miejsce w Petersburgu, 
gdzie Borys Wiszniewski z opozycyjnej partii Jabłoko rywalizować musiał  
z dwoma mężczyznami, którzy przybrali nie tylko jego personalia, ale i wygląd13. 

Kreml sięgnął także po dodatkowy elektorat. Służba Bezpieczeństwa 
Ukrainy ostrzegała, iż Rosja masowo rozdaje paszporty mieszkańcom Donba-
su oraz organizuje wyjazdy do przygranicznych miast w obwodzie rostowskim. 
Ludności nieuznawanych międzynarodowo Donieckiej i Ługańskiej Republiki 
Ludowej, postrzeganej jako potencjalni zwolennicy Jednej Rosji, zapewniono 
również możliwość głosowania online. 

12 https://www.rferl.org/a/navalny-smart-voting-google-apple/31464646.html, dostęp: 29.05.2022.
13 https://www.severreal.org/a/izbiratelya-derzhat-za-duraka-dvojniki-deputata-vishnevskogo/ 
31445559.html, dostęp: 29.05.2022.
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Ingerencja w proces wyborczy była tym łatwiejsza dla władz, iż, po raz 
pierwszy od niemal trzech dekad, swoich obserwatorów na wybory w Rosji nie 
wysłała Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. OBWE zrezy-
gnowała z powodu nałożonych na misję ograniczeń – rzekomo ze względów 
epidemiologicznych, zamiast 500, wybory mogłoby obserwować zaledwie  
50 wysłanników organizacji. 

Mimo to, władze podjęły dodatkowe starania, aby ograniczyć przejrzy-
stość elekcji – zrezygnowano m.in. z kamer nadających na żywo z lokali wybor-
czych, a grupa Gołos, zajmująca się monitorowaniem głosowania, na miesiąc 
przed wyborami otrzymała status ,,zagranicznego agenta". Na uwagę zasługuje 
również fakt, że wybory trwały aż trzy dni. 

Podczas samej elekcji wielokrotnie odnotowano przypadki oszustw, no-
szące znamiona działania systemowego. Niezależni obserwatorzy zgłaszali m.in. 
masowe dosypywanie głosów do urn wyborczych czy tzw. „głosowanie karu-
zelowe” – oddawanie głosów przez te same osoby w wielu lokalach. Sam tylko 
Gołos otrzymać miał ok. 5000 zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń-
przepisów wyborczych14. 

Falę kontrowersji wzbudziło głosowanie internetowe, postrzegane jako 
swoisty „as w rękawie” władz. Wszystko wskazuje bowiem na to, iż Kreml 
wykorzystał tę formę głosowania, by „nadrobić” straty względem opozycji,  
w szczególności w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych  
(w Federacji Rosyjskiej obowiązuje mieszana ordynacja wyborcza). Dla przy-
kładu, w Moskwie na Jedną Rosję głosowało 30,17% wyborców, zaś na Ko-
munistyczną Partię Federacji Rosyjskiej 30%. W przypadku głosowania onli-
ne, proporcje zastanawiająco się zmieniają – Jedna Rosja otrzymała bowiem 
aż 44,77% głosów, a komuniści tylko 15,53%. W rezultacie, we wszystkich  
z 15 okręgów jednomandatowych Moskwy zwyciężyli kandydaci partii władzy, 
choćdane spływające w trakcie wyborów wskazywały na ich triumf w zaled-
wie siedmiu okręgach. Publikacja wyników głosowania elektronicznego była 
ponadto kilkakrotnie przekładana, w wyniku czego pojawiły się one dopiero  
w poniedziałek 20 września – później niż dane ze zwykłych obwodowych ko-
misji wyborczych15. Co więcej, Centralna Komisja Wyborcza (CIK) nie pod-
sumowała oddzielnie wyników zdalnego głosowania, ale opublikowała je bez 
wyrażnego ogłoszenia. Bezceremonialnie utrudniono również dostęp do da-
nych niezależnym analitykom wyborczym. 

14 https://www.forbes.ru/society/440545-centrizbirkom-podvel-itogi-vyborov, dostęp: 29.05.2022.
15 https://www.kommersant.ru/doc/ 4996309, dostęp: 29.05.2022.
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Oficjalnie, proputinowskie ugrupowanie Jedna Rosja zwyciężyło, zdoby-
wając 49.82% głosów, co przełożyło się na 324 mandaty na 450 możliwych. 
Oznacza to rezultat gorszy od wyniku poprzednich wyborów, jednak wciąż 
zapewniający partii władzy większość konstytucyjną. Zdaniem niektórych 
niezależnych analityków wyborczych, partii władzy nielegalnie dodano ponad  
14 milionów głosów16. Według nich, w uczciwej elekcji Jedna Rosja zdobyłaby 
31-33% głosów17, co równałoby się z utratą samodzielnej większości w Dumie. 
Falsyfikacji ulec mogła także frekwencja wyborcza18, która według oficjalnych 
danych wyniosła 52%. 

Represje wobec opozycji koncesjonowanej

Perspektywa jesiennych wyborów do Dumy Państwowej skłoniła wła-
dze do zaostrzenia kursu  także wobec koncesjonowanej opozycji, potrzebnej 
Kremlowi do podtrzymywania fasady demokracji parlamentarnej. Szykany do-
tknęły przede wszystkim Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF), 
która w ubiegłym roku w największym stopniu zagrozić mogła politycznemu 
prymatowi proputinowskiej Jednej Rosji. 

Centralna Komisja Wyborcza odrzuciła kandydaturę m.in. Pawła Gru-
dinina, postrzeganego na Kremlu jako persona non grata po wyborach pre-
zydenckich w roku 2018, w których osiągnął  nadspodziewanie dobry wynik 
i uplasował się na drugim miejscu, po Władimirze Putinie19. W lipcu policja 
zatrzymała zaś w Moskwie przed spotkaniem z wyborcami innego kandydata 
z ramienia komunistów –  Anastazję Udalcową. 

Po ogłoszeniu wyników wyborów 20 września, KPRF odmówiła uzna-
nia rezultatów głosowania elektronicznego w stolicy. Komunistyczni depu-
towani zwołali na moskiewskim Placu Puszkina  miting w proteście przeciw 
fałszerstwom wyborczym, policja odpowiedziała szykanami wymierzonymi  
w organizatorów. 

Z ostrą reakcją władz spotkały się zamiary przeprowadzenia akcji prote-
stacyjnej 25 września. Merostwo odmówiło udzielenia zgody na zgromadze-
nie,  powołując na przepisy epidemiologiczne. Ostrzeżenia wystosowały także 
prokuratura generalna i moskiewska policja, a Federalna Służba Nadzoru Ko-
munikacji, Technologii Informacyjnych i Mediów (Roskomnadzor) zagroziła 

16 https://theins.ru/en/opinion /vladimir-milov/245350, dostęp: 29.05.2022.
17 https://www.rferl.org/a/russia -election-fraud-shpilkin/31472787.html, dostęp: 29.05.2022.
18 https://www.rferl.org/a/russia -election-fraud-shpilkin/31472787.html, dostęp: 29.05.2022.
19 https://meduza.io/feature/2021/07/24/tsik-snyal-pavla-grudina-s-dumskih-vyborov-yakoby- 
iz-za-aktsiy-v-belize-dlya-kremlya-on-persona-non-grata-v-rossiyskoy-politike, dostęp: 29.05.2022.
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KPRF blokadą jej strony internetowej. Mimo to, protest odbył się, gromadząc 
ok. 1000 uczestników; znacznie mniejsze demonstracje komuniści zorganizo-
wali m.in. w Jekaterynburgu i Ufie. 

Również tym razem interweniowała policja, która przed rozpoczęciem 
akcji nachodziła  opozycyjnych działaczy w miejscach ich zamieszkania bądź 
wystawała w ich oczekiwaniu pod gmachem moskiewskiej Dumy Miejskiej 
(komunistyczna radna Jekatierina Jengałyczewa opuściła budynek dopiero 
po ponad dwóch dobach, przy wyjściu wręczono jej wezwanie na komisariat; 
ostatecznie sąd ukarał ją grzywną20). W ciągu doby poprzedzającej protest za-
trzymano ok. 60 przedstawicieli KPRF. Największy cios demonstracji zadał 
jednak sam przewodniczący partii –  Giennadij Ziuganow, który nie stawił 
się na mityngu, gdyż w tym samym czasie uczestniczył w spotkaniu Putina  
z liderami ugrupowań, które weszły do parlamentu21. 

W ramach szykan związanych z powyborczymi demonstracjami zatrzy-
mano również i sądowo ukarano lidera moskiewskich komunistów Nikołaja 
Zubrilina, a także szefa wydziału protestów  stołecznego oddziału partii Pawła 
Iwanowa22. Iwanow, idąc w ślady Jengałyczewej, spotkania z policją unikał 
ponad tydzień, co zostało odebrane jako próba ,,uniknięcia odpowiedzialno-
ści administracyjnej za wezwania do udziału w nieautoryzowanych imprezach 
masowych”.

Władze nie ustawały w wysiłkach, aby skompromitować polityków naj-
groźniejszej partii opozycyjnej. W listopadzie zatrzymany został Artem Sam-
sonow - lider KPRF we Władywostoku. Śledczy zarzucili działaczowi, iż ten 
,,komunikując się z 11-letnim dzieckiem, pokazał mu przedmiot o charakterze 
intymnym i przekazał informację o jego przeznaczeniu”23. Nie bacząc na ku-
riozalny charakter sformułowania, czyn ten zagrożony jest karą od 12 do 20 
lat pozbawienia wolności. Sam oskarżony powiązał zarzuty ze zbliżającymi się 
wyborami do rady miejskiej. We wrześniu b.r. Samsonow został skazany na 13 
lat kolonii karnej. 

Głośnym echem odbiła się sprawa deputowanego do Dumy Państwowej 
Walerija Raszkina, znanego z publicznej krytyki władz i organizowania wieców 

20 https://meduza.io/news/2021/10/04/sud-oshtrafoval-chlena-kprf-ekaterinu-engalychevu-ko 
toruyu-politsiya-bolshe-dvuh-sutok-karaulila-u-zdaniya -mosgordumy, dostęp: 29.05.2022.
21 https://meduza.io/news/2021/09/25/zyuganov-ne-prishel-na-miting-kommunistov-on-pri 
shel-na-vstrechu-s-putinym, dostęp: 29.05.2022.
22 https://msk.kprf.ru /2021/10/02/169505/, dostęp: 29.05.2022.
23 https://meduza.io/feature/2021/11/17/vo-vladivostoke-zaderzhali-glavu-gorkoma-kprf-arte 
ma-samsonova-v-sk-zayavili-chto-on-pokazal-11-letnemu-rebenku-predmet-intimnogo-harak 
tera, dostęp: 29.05.2022.
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protestacyjnych w Moskwie, m.in. przeciwko restrykcjom sanitarnym czy sfał-
szowanemu głosowaniu elektronicznemu w wyborach parlamentarnych. Rasz-
kin został zatrzymany przez policję w październiku w obwodzie saratowskim. 
Polityk miał być pijany, a w bagażniku samochodu, którym się poruszał zna-
leziono truchło łosia. Wobec deputowanego wszczęto sprawę karną w związku  
z nielegalnym polowaniem. Niższa izba rosyjskiego parlamentu pozbawiła 
Raszkina immunitetu, a także przegłosowała unieważnienie jego mandatu. Po-
seł ostatecznie skazany został przez sąd w kwietniu b.r. na trzy lata pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu. Zarówno on, jak i jego partyjni koledzy zwracali 
uwagę na polityczny wymiar sprawy. Do policyjnych przeszukań dochodziło 
bowiem także w pomieszczeniach zajmowanych przez KPRF24. 

Prawo o agentach zagranicznych  
jako środek zwalczania wolnych mediów

Od 2012 roku w Federacji Rosyjskiej obowiązuje przepis, na mocy któ-
rego ministerstwo sprawiedliwości arbitralnie może uznać osobę prawną bądź 
fizyczną za tzw. ,,agenta zagranicznego”. Tak sklasyfikowany podmiot bądź 
osoba ma obowiązek w każdej publikacji informować o swoim statusie pod 
groźbą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. 

Chodź rzeczone ustawodawstwo już wcześniej wykorzystywane było 
przez władze do wywierania nacisku na niezależne od nich struktury,  
to w roku 2021 miejsce miało prawdziwe apogeum tego typu represji. Państwo 
zaczęło wówczas masowo włączać nieprawomyślne media i indywidualnych 
dziennikarzy do rejestru „agentów zagranicznych”, skutecznie ograniczając im 
możliwość czerpania przychodów z tytułu reklam, a tym samym odbierając 
główne źródło utrzymania. 

Pierwszego stycznia 2022 r., na ministerialnej liście agentów zagranicz-
nych figurowało 111 podmiotów medialnych, dziennikarzy i publicystów,  
z czego aż 94 zostało włączonych do rejestru w roku poprzednim25. 

24 https://meduza.io/paragraph/2021/11/25/na-moey-pamyati-bolshe-govorili-tolko-ob-ubiy 
stve-kennedi, dostęp: 29.05.2022.
25 https://gogov.ru/articles/inagenty-21apr22, dostęp: 29.05.2022.
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Nacisk na szkolnictwo wyższe  
i ograniczanie swobody w internecie 

W roku 2021 odnotowano zwiększoną presję władz na autonomię uczelni 
wyższych i, szerzej sferę edukacji. Szczególnym represjom poddane zostały in-
stytucje naukowe, utrzymujące intensywne kontakty międzynarodowe. 

Znamiennym wydaje się być przykład Moskiewskiej Wyższej Szkoły 
Nauk Społecznych i Ekonomicznych (tzw. Szaninka). Jej rektor –  Siergiej  
Zujew został zatrzymany w październiku pod zarzutem rzekomej defrauda-
cji pieniędzy z Ministerstwa Edukacji. Jako środek zapobiegawczy sąd wybrał 
areszt domowy, jednak prokuratura zakwestionowała tę decyzję, w konse-
kwencji czego Zujew trafił do aresztu śledczego, mimo iż cierpi na ostrą nie-
wydolność krążenia, która może nawet doprowadzić do śmierci26. Inny pra-
cownik Szaninki – politolog Boris Kagarlickij – został wcześniej zatrzymany  
i osadzony na 10 dni w areszcie w związku z wrześniowymi protestami prze-
ciwko fałszerstwom wyborczym27. Organizacja non-profit Institute of Globali-
zation and Social Movements, której przewodzi, od 2018 roku została znajdu-
je się na liście „agentów zagranicznych”.

Na celowniku Kremla znalazła się również sieć internetowa. Z punktu 
widzenia putinowskiego reżimu jest to szczególnie ważne pole ,,walki”, gdy-
żodsetek Rosjan czerpiących informacje z kontrolowanej przez władze telewizji 
rokrocznie zmniejsza się (obecnie wynosi 62%), a w przypadku młodszych 
pokoleń internet już jest głównym źródłem wiedzy28. 

Wysiłki koncentrowały się głównie na cenzurze określonych treści, rów-
nież przy zmuszaniu do współpracy cyfrowych gigantów. W marcu Roskom-
nadzor ograniczył szybkość działania serwisu Twitter w Rosji, jako powód 
podając niedostateczne wywiązywanie się amerykańskiej firmy z obowiąz-
ku usuwania treści niedozwolonych na terytorium FR. W czerwcu Duma 
Państwowa przyjęła ustawę zobowiązującą zagraniczne przedsiębiorstwa IT,  
z zasobów internetowych których korzysta ponad pół miliona użytkowników 
dziennie, do otwarcia swoich oficjalnych przedstawicielstw w Rosji. We wrze-
śniu, pod groźbą kar finansowych, treści uznane przez władze za nieodpowied-
nie usunął portal społecznościowy Facebook, natomiast w grudniu korporacja 
Google została sądowo zobligowana do zapłaty 7,2 mld rubli kary z powodu 

26 https://meduza.io/news/2022/01/28/rektora-shaninki-otpravili-v-bolnitsu-matrosskoy-ti 
shiny-advokat- rasskazal-o-ego-predynfarktnom-sostoyanii, dostęp: 29.05.2022.
27 https://meduza.io/news/2021/09/30/prepodavatelya-shaninki-borisa-kagarlitskogo- arestova 
li-na-10-sutok-za- anons-aktsii-kprf-o-nepriznanii-itogov-vyborov, dostęp: 29.05.2022.
28 https://www.levada.ru/ 2021/08/05/rossijskij-medialandshaft- 2021/, dostęp: 29.05.2022.
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nieusunięcia zabronionych informacji. Ponadto, podczas wrześniowych wybo-
rów do Dumy Państwowej z internetowych sklepów Google i Apple usunięta 
została pod naciskiem władz aplikacja wyborcza ,,Nawalny!”. Jak się okazuje, 
większość wystosowanych przez Roskomnadzor roszczeńdotyczy materiałów 
związanych właśnie z postacią Aleksieja Nawalnego29.

Rozprawa z ,,Memoriałem” 

Jesienią 2021 roku władze podjęły być może najważniejszy dotychczas 
atak na struktury społeczeństwa obywatelskiego. 11 listopada prokuratura 
generalna zawnioskowała w Sądzie Najwyższym Federacji Rosyjskiej o likwi-
dację Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobro-
czynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”, oraz innych podmiotów 
wchodzących w skład najstarszej w kraju organizacji zajmującej sią ochroną 
praw człowieka i pamięcią historyczną (Memoriał powstał w ostatnich latach 
istnienia Związku Sowieckiego). 

Pretekstem było notoryczne ponoć naruszanie przez Memoriał zapisów 
ustawy o agentach zagranicznych, a także „wybielanie nazistowskich zbrodnia-
rzy” oraz „tworzenie fałszywego obrazu ZSRS jako państwa terrorystycznego”30. 
Moskiewska prokuratura zażądała ponadto od stołecznego sądu miejskiego  
likwidacji jednego z autonomicznych podmiotów organizacji – Centrum Praw 
Człowieka „Memoriał” z powodu rzekomego usprawiedliwiania przez nie ter-
roryzmu i ekstremizmu. 

Dla zamknięcia Memoriału w zasadzie nie było podstawy prawnej.  
Na mocy postanowienia SN FR z roku 2016, likwidacja organizacji o sta-
tusie „agenta zagranicznego” może bowiem nastąpić jedynie w określonych 
sytuacjach (takich jak popełnienie poważnego przestępstwa)31. Należy przy 
tym zaznaczyć, że część zarzutów prokuratorskich dotyczyła publikacji, któ-
re ujrzały światło dzienne przed ukazaniem się odpowiednich przepisów –  
rosyjskie władze po raz kolejny złamały więc podstawową zasadę, jaką jest brak 
retroaktywności prawa. 

Sprawa sądowa Memoriału, ewidentnie będąca politycznym zamówie-
niem ze strony Kremla, wpisywała się w kampanię władz obliczoną na likwida-
cję resztek struktur społeczeństwa obywatelskiego. ,,Dlaczego my, potomkowie 

29 https://www.bbc.com/ russian/features-59733146, dostęp: 29.05.2022.
30 https://www.interfax.ru/russia/812934, dostęp: 29.05.2022.
31 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-11-12/grozba-likwidacji-memorialu, 
dostęp: 29.05.2022.
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zwycięzców, jesteśmy zmuszeni obserwować bezkarność zdrajców Ojczyzny, 
wspólników nazistów? Dlaczego zamiast dumy z kraju, który wygrał wojnę i 
wyzwolił cały świat, proponuje się nam pokutę za naszą, jak się okazało, bez-
nadziejną przeszłość? Pewnie dlatego, że ktoś za to płaci. I to jest prawdziwy 
powód zaparcia, z jakim Memoriał zaprzecza statusowi agenta zagranicznego. 
To jest prawdziwy powód, dla którego organizacja, która rości sobie zaszczytną 
rolę sumienia narodu, tak naprawdę nie chce przypominać w każdej publika-
cji, że została opłacona. A jeśli te motywy zostaną wzięte pod uwagę, państwo 
ma prawo, aby uznać, że wielokrotne ignorowanie wymogów dotyczących  
informowania o posiadaniu statusu agenta zagranicznego jest rażącym narusze-
niem prawa” – grzmiał na sali sądowej prokurator Aleksiej Żafiarow, niejako 
potwierdzając polityczny charakter procesu32. 

28 grudnia Sąd Najwyższy nakazał likwidację Memoriału. Ogłoszenie 
decyzji o likwidacji organizacji, która działa od końca lat 80. XX w., zajęło 
zaledwie 45 sekund. 

Ustawa o władzy publicznej

Półtora roku po reformie konstytucyjnej, która umożliwia Władimirowi 
Putinowi sprawowanie rządów z fotela prezydenckiego do roku 2036, Kreml 
postanowił zrewidować stosunki panujące między moskiewskim centrum  
a podmiotami federalnymi. W grudniu ub.r. prezydent Rosji podpisał ustawę 
o organizacji władzy publicznej w regionach Rosji33, zastępującą dotychczas 
obowiązujący akt z 1999 r.34 

Jak zauważa politolog Tatiana Stanowaja, nowa ustawa ,,nie tylko scala 
całą hierarchię władzy – federalną, wykonawczą i samorządową – w jeden pion, 
ale de facto podporządkowuje władzę ustawodawczą władzy wykonawczej, re-
gionalną – federalnej, skupiając wszystko w rękach prezydenta. Od teraz do 
czynienia mamy z wyraźną subordynacją, a mechanizmy kontroli i równowagi 
ustępują podporządkowaniu i kontroli”35. 

Co prawda, Putin od początku swoich rządów dążył do ograniczenia au-
tonomii gubernatorskiej (np. znosząc bezpośrednie wybory na ten urząd po 
zamachu terrorystycznym w Biesłanie w 2004 roku – ostatecznie przywró-
cono je jednak po fali antyrządowych protestów za prezydentury Dmitrija 

32 https://meduza.io/feature/2021/12/28/s-novym-godom-s-novoy-likvidatsiey, dostęp: 29.05.2022.
33 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404070/, dostęp: 29.05.2022.
34 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/, dostęp: 29.05.2022.
35 https://carnegiemoscow.org/commentary/85966, dostęp: 29.05.2022.
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Miedwiediewa), jednak w przypadku nowej ustawy zmiany idą znacznie dalej. 
Na jej mocy prezydent FR może teraz m.in. odwołać gubernatorów z powodu 
,,utraty zaufania”.

Rozszerzeniu uległy również prerogatywy włodarza Kremla względem 
regionalnych zgromadzeń ustawodawczych – może on teraz wystosowywać 
ostrzeżenia wobec lokalnych parlamentów, jeśli uchwalą one prawo uznane 
przez sąd za sprzeczne z prawem federalnym i rozwiązać je, jeśli nie skorygują 
one swojej decyzji. W praktyce oznacza to możliwość bezkarnego manipulo-
wania przez Moskwę treścią regionalnych aktów prawnych. Nie bez znaczenia 
jest również przyznanie inicjatywy  ustawodawczej prokuratorom. Rozwiąza-
nie to pozwala bowiem władzom centralnym na stworzenie przeciwwagi dla 
lokalnych ciał ustawodawczych. 

Nowa ustawa osłabia wprawdzie pozycję szefów podmiotów federalnych 
względem centrum, jednak Kreml zadbał, aby jednocześnie wzmacniała ich 
pozycję w stosunku do merów miast i regionalnych parlamentów. Nowe 
uprawnienia gubernatorów wobec lokalnych władz ustawodawczych w zasa-
dzie powielają prezydenckie prerogatywy względem nich samych. 

Szefowie podmiotów federalnych mogą ponadto być wybierani na swoje 
stanowiska nieograniczoną liczbę razy. Wiele wskazuje na to, że rozwiązanie 
to podyktowane było chęcią zabezpieczenia w regionach władzy lojalnych Pu-
tinowi polityków. W najbliższych latach wygasną bowiem kadencje 22 szefów 
podmiotów federalnych. Wśród nich znajdują się tak kluczowe dla obecnego 
układu postaci jak mer Moskwy Siergiej Sobianin i gubernator obwodu mo-
skiewskiego Andriej Worobiow (ich druga kadencja zakończy się w 2023 r.), 
głowa anektowanego Krymu Siergiej Aksionow (2024), prezydent Republi-
ki Tatarstanu Rustam Minnichanow (2025) czy szef Republiki Czeczeńskiej 
Ramzan Kadyrow (2026).

Jak trafnie reasumuje Stanowaja, wraz z przyjęciem nowej ustawy o wła-
dzy publicznej Rosja ,,zaczyna przypominać gigantyczną matrioszkę, w której 
samorząd lokalny jest wbudowany we władze regionalne, parlamenty regional-
ne w gubernatora, gubernatorzy (…) w rząd federalny. A wszystko to jest osła-
niane z góry przez jednego, wielkiego prezydenta, który zarządza wszystkim, 
łącznie z ludem - nieważne jak głosujesz, prezydent to poprawi”36. 

36 https://carnegiemoscow.org/ commentary/85966, dostęp: 29.05.2022.
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Z perspektywy Kremla

Zaostrzenie przez Kreml kursu w polityce wewnętrznej w 2021 roku in-
terpretować można dwojako. 

W ostatnich latach dostępne dane socjologiczne wskazywały na nara-
stające w rosyjskim społeczeństwie zmęczenie putinowskimi rządami. Insty-
tucjonalna korupcja będąca immanentnym elementem życia publicznego we 
współczesnej Rosji, zauważalnie obniżający się poziom stopy życiowej ludno-
ści, kolejne nieuczciwe wybory i represywne rządy sukcesywnie podkopywały 
w oczach obywateli wiarygodność państwa i jego instytucji. W ubiegłym roku 
58% Rosjan nie czuło się chronionymi przez prawo (był to najgorszy wynik  
od roku 2010)37. Zaufanie wobec instytucji prezydenta deklarowało 53% Ro-
sjan (najmniej od dekady), a do samego Władimira Putina spadło dwukrotnie 
od roku 2018. Zauważalnie zmniejszyła się także ufność obywateli wobec struk-
tur siłowych38, a wyborów na wybory wzrastał odsetek Rosjan niezadowolo-
nych z rezultatów elekcji oraz nieoczekujących zmian na lepsze i twierdzących,  
iż w parlamencie nie znalazło się ugrupowanie, które reprezentować będzie ich 
poglądy i interesy39. 

 Władza w coraz mniejszym stopniu liczyć mogła na realne poparcie ze 
strony społeczeństwa, toteż reżim za konieczne uznać mógł sięgnięcie po re-
presje, celem zapobieżenia przerodzeniu się cichego niezadowolenia w otwarty 
sprzeciw. Konsolidacja władzy i eliminacja z życia publicznego resztek struk-
tur społeczeństwa obywatelskiego jawić mogła się z perspektywy Władimira 
Putina jako optymalny sposób na zakonserwowanie obowiązującego w kraju 
polityczno-społeczno-gospodarczego status quo, szczególnie w kontekście wy-
borów prezydenckich zaplanowanych na 2024 r.

Mając na uwadze napastniczą wojnę wszczętą przez Kreml 24 lutego 
2022 r. i zakładając, iż inwazja na Ukrainę w najwyższych kręgach rosyjskiej 
władzy rozważana była od dłuższego czasu, można natomiast dojść do wniosku, 
iż obrana w roku poprzednim orientacja na twardy autorytaryzm miała na celu 
swoiste ,,oczyszczenie przedpola” i zabezpieczenie sytuacji wewnętrznej na czas 
wojny. Nie mogąc w swoich militarnych kalkulacjach wziąć za pewnik oddol-
nego poparcia dla agresji na Ukrainę (wiele wskazywało wówczas, iż napaść 
na zachodniego sąsiada nie spotka się w Rosji z aprobatą), Putin za konieczne 

37 https://www.levada.ru/2021/10/20/zakon-i-deyatelnost-pravoohranitelnyh-organov/,  
dostęp: 29.05.2022.
38 https://www.levada.ru/2021/10/06/doverie-obshhestvennym-institutam/, dostęp: 29.05.2022.
39 https://www.levada.ru/2021/10/06/kak-rossiyane-otsenivayut-itogi-vyborov/, dostęp: 29.05.2022.
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uznać mógł prewencyjną pacyfikację wszystkich potencjalnych przeciwników 
wewnętrznych, celem zapewnienia jeśli nie społecznej mobilizacji, to przynaj-
mniej biernego przyzwolenia na wojnę. 

Wybuch wojny, towarzysząca mu ,,patriotyczna” histeria oraz znaczny 
wzrost poparcia społeczeństwa dla władz i polityki Władimira Putina40 nie 
zatrzymały fali represji. Wręcz przeciwnie, wolność słowa zwalczana jest  
w Rosji jest jeszcze zacieklej, niezależne media praktycznie przestały funkcjo-
nować, a Kreml wykorzystuje skupienie międzynarodowej opinii publicznej 
na działaniach zbrojnych na Ukrainie, aby ostatecznie rozprawić się z opozycją 
wewnętrzną. 
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Uniwersytet Łódzki

Parlamentaryzm  
zracjonalizowany w Polsce.  

między niemieckimi a francuskimi 
rozwiązaniami systemowymi

Abstrakt: Przedmiot niniejszego rozdziału stanowi ukazanie specyfiki polskiego 
systemu parlamentarnego przez pryzmat jego modyfikacji w ramach procesu 
racjonalizacji. Kształt racjonalizacji zarysowanego w Konstytucji RP z 2 kwiet-
nia 1997 r. modelu rządów, został zobrazowany w wyniku przeprowadzenia 
stosownej analizy porównawczej polskiego parlamentaryzmu z występującym 
w Republice Federalnej Niemiec systemem kanclerskim oraz występującym 
w V Republice Francuskiej systemem semiprezydenckim. W związku z tym, 
praca składa się z trzech części. Pierwsza część przedstawia istotę procesu ra-
cjonalizacji parlamentarnego systemu rządów. Druga część opisuje dwa kon-
kretne modele zracjonalizowanego parlamentaryzmu – odpowiednio niemiecki 
system kanclerski oraz francuski system semiprezydencki. Trzecia część nato-
miast przedstawia osobliwość racjonalizacji polskiego systemu parlamentarnego, 
poprzez jego konfrontację z opisanymi w części  drugiej ustrojami Niemiec  
i Francji. Dokonana w pracy analiza ma na celu udowodnienie tezy zawartej  
w temacie, iż racjonalizacja polskiego systemu rządów zawiera elementy właści-
we zarówno dla systemu kanclerskiego jak i semiprezydenckiego, co sprawia iż 
polski parlamentaryzm zracjonalizowany de facto lawiruje pomiędzy niemiecki-
mi a francuskimi rozwiązaniami ustrojowymi.

Słowa kluczowe: parlamentaryzm zracjonalizowany, instrumenty racjonali-
zacji, system  kanclerski, system semiprezydencki, system parlamentarny pod 
rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
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Wstęp

Terminem parlamentaryzm określa się system rządów z wyeksponowa-
nym statusem polityczno-prawnym legislatywy. Mimo kilku podstawowych 
cech, takich jak: dualizm egzekutywy, dysponowanie przez rząd prawem 
inicjatywy ustawodawczej, odpowiedzialność rządu przed parlamentem, czy 
możliwość rozwiązania parlamentu przez głowę państwa, która sama parla-
mentarnej odpowiedzialności nie ponosi, ta forma rządów jest niezwykle zróż-
nicowana. Trafnie wskazywał na to Ryszard Małajny pisząc, iż w każdym kra-
ju o parlamentarnym systemie rządów, system ten wygląda inaczej (Małajny 
2019, s. 9, 13). 

Dokonując ogólnego podziału można rozróżnić parlamentaryzm w wersji 
klasycznej oraz zmodyfikowanej. Ten ostatni określany jest mianem parlamen-
taryzmu zracjonalizowanego, co jest zasadne, z uwagi na fakt, iż wprowadza on 
zmiany w relacji legislatywa-egzekutywa, dostosowując tym samym klasyczny 
system parlamentarny do wymagań panującej rzeczywistości, poprzez likwi-
dację jego istotnych mankamentów, a w konsekwencji prowadząc jednocze-
śnie do optymalizacji funkcjonowania całego państwa. To właśnie omówienie 
konstrukcji parlamentaryzmu zracjonalizowanego stanowić będzie przedmiot 
niniejszego rozdziału. Stosowna analiza zostanie przeprowadzona w odniesie-
niu do systemu rządów, zarysowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
z 2 kwietnia 1997 r. W jej ramach zostanie zilustrowana specyfika polskiej 
wersji parlamentaryzmu zracjonalizowanego, przez pryzmat ukazania jej po-
wiązań z dwoma modelowymi rozwiązaniami ustrojowymi, występującymi  
w Niemczech oraz we Francji. 

Przed przystąpieniem do dokonania powyższej analizy, wpierw jednak 
szerzej wyjaśnić należy, czym w ogóle jest parlamentaryzm zracjonalizowany, 
a następnie omówić istotę systemu kanclerskiego oraz systemu semiprezy-
denckiego, które to stanowić będą podstawę dla przeprowadzenia owej analizy 
porównawczej, ukazującej w konsekwencji kształt i formę racjonalizacji jaką 
przybiera ona w polskim systemie rządów.

Istota pojęcia: parlamentaryzm zracjonalizowany

Termin parlamentaryzm zracjonalizowany nie posiada jednej, powszech-
nie przyjętej definicji. Wynika to z faktu, iż pojęcie to ma wieloaspektową 
naturę, przez co posiada minimum kilka odmiennych od siebie znaczeń, które 
to można przedstawić na różnych płaszczyznach. Przykładowo, z jednej strony 
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parlamentaryzm zracjonalizowany postrzega się jako świadomie zaplanowaną 
konstrukcję, zawierającą starannie dopracowane szczegóły związków zachodzą-
cych między egzekutywą a legislatywą, której to sedno tkwi w racjonalnym 
egzekwowaniu odpowiedzialności rządu przed parlamentem, tak aby zapewnić 
temu pierwszemu stabilność i trwałość egzystencji. Z drugiej strony termin 
parlamentaryzm zracjonalizowany definiuje się jako system, który z założenia 
wymusza dwupartyjność ewentualnie dwublokowość, gdyż taki układ umoż-
liwia sprawne wyłonienie większości parlamentarnej, a następnie oparcie na 
niej rządu, który w konsekwencji będzie miał silną pozycję. W takim stanie 
rzeczy nie ma miejsca dla systemu wielopartyjnego, jako z zasady nieefektyw-
nego, postrzeganego jako przejaw kryzysu parlamentarnego systemu rządów. 
Oprócz powyższego, parlamentaryzm zracjonalizowany przedstawiać można 
także jako system stosujący na szeroką skalę instytucję referendum, celem 
likwidacji niebezpieczeństwa zdobycia monopolu przez partie polityczne na 
sprawowanie władzy państwowej. Ponadto, częstokroć parlamentaryzm zra-
cjonalizowany, łączy się z postulatem racjonalnego prawodawcy i racjonalnego 
procesu stanowienia prawa. Wówczas omawiany termin rozumie się jako me-
chanizm skutecznego forsowania przez rząd swoich inicjatyw ustawodawczych 
w parlamencie (Małajny 2019, s. 19). 

Zaprezentowane przykłady definicji terminu parlamentaryzm zracjonali-
zowany nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych znaczeń tego pojęcia, 
których to można wyróżnić znacznie więcej, niż zostało to przedstawione. Nie-
zależnie jednak od formy jaką racjonalizacja systemu parlamentarnego przy-
bierze, zawsze zmierza ona do tego samego celu – optymalizacji funkcjonowa-
nia parlamentarnego systemu rządów. Osiągnięcie sprawności i efektywności  
w działaniu państwa stanowi zarazem przyczynę jak i skutek przeprowadze-
nia procesu racjonalizacji systemu parlamentarnego. Tym samym wskazany 
powyżej cel stanowi spoiwo łączące wszystkie możliwe postaci racjonalizacji. 
Zaznaczyć przy tym należy, iż system parlamentarny został poddany zabiegom 
racjonalizacji z powyższych pobudek, które to uwarunkowane zostały przez 
konkretne historyczne wydarzenia. Toteż poznanie istoty terminu parlamen-
taryzm zracjonalizowany w całej jego złożoności, wymaga odwołania się do 
jego genezy. 

Samo pojęcie racjonalizacji wprowadził Boris Mirkine-Guetzevitch na 
określenie pewnej formalizacji systemu parlamentarnego po 1918 r. (Małajny 
2019, s. 18). Chodziło w tym przypadku o dokonanie jurydyzacji reguł syste-
mu parlamentarnego, który to pierwotnie pozostawał poza zakresem prawnych 
regulacji, a kształtowany był w przeważającej mierze przez praktykę ustrojową, 
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metodą prób i błędów, co negatywnie wpływało na kształt systemu, który to  
w związku z brakiem unormowania, nie miał jednolitej postaci i w konse-
kwencji mógł być w wielu sferach praktycznie dowolnie modyfikowany. Pro-
blematykę tę trafnie przedstawia Jarosław Szymanek (2012, s. 126) pisząc 
następująco: „Po to ubrano system parlamentarny w gorset norm prawnych, 
aby zabezpieczyć go przed możliwymi mutacjami, przekształceniami, czy znie-
kształceniami, które powodowała praktyka ustrojowa dotychczas traktująca 
parlamentarny system rządów niemalże jak plastyczną masę stosunkowo łatwo 
dostosowywaną, zmienianą i przerabianą w zależności od lokalnych potrzeb  
i oczekiwań”. Tak właśnie przedstawia się pierwsze historyczne znaczenie ra-
cjonalizacji parlamentarnego systemu rządów. Niemniej obecnie, gdzie fun-
damentalne zasady systemu parlamentarnego są już ujęte w normach rangi 
konstytucyjnej, ta postać racjonalizacji ma jedynie teoretyczno-historyczny 
charakter, stanowiąc tylko i wyłącznie przedmiot analiz istotnych z akade-
mickiego punktu widzenia. Natomiast doniosłe dla praktyki ustrojowej, jest 
znacznie inne postrzeganie racjonalizacji systemu parlamentarnego. Mowa tu 
mianowicie o tendencji, jaka pojawiła się po 1945 r. w używaniu tego terminu, 
na oznaczenie instytucji prawnych zmierzających do zapewnienia skuteczno-
ści i stabilności systemu rządów (Małajny 2019, s. 18). Niniejsze rozumienie 
racjonalizacji związane jest z praktyką polityczną III Republiki Francuskiej, 
istniejącej w latach 1870-1940. W okresie jej trwania wykształcił się parla-
mentarny model rządów wyraźnie zrywający z zasadą zrównoważenia poszcze-
gólnych władz. Z uwagi na fakt, iż parlament jako jedyny organ państwa miał 
charakter przedstawicielski, toteż legislatywę uczyniono władzą faktycznie 
dominującą, zobowiązując egzekutywę i judykatywę jedynie do wykonywania 
jej ustaw. Uważano, że jeśli tylko parlament jest wyłaniany w wyborach po-
wszechnych, to tylko on reprezentuje suwerenny naród, a co za tym idzie tylko 
jemu przysługuje pełnia władzy (Małajny 2019, s. 20). To wszystko sprawiło, 
iż ustrój polityczny III Republiki Francuskiej przybrał formę tzw. parlamen-
taryzmu monistycznego (jednostronnego), który cechował się preponderan-
cją legislatywy, a co za tym idzie znaczną asymetrią władz. W systemie tym 
doszło do eliminacji tych wszystkich mechanizmów ustrojowych, które to 
mogłyby naruszyć  eksponowany status parlamentu. Dla przykładu legislaty-
wa nie była narażona na ryzyko jej wcześniejszego rozwiązania. Ponadto, sil-
ną pozycję władzy ustawodawczej potęgowała ewidentna słabość egzekutywy  
i to w całej swojej rozciągłości. Z jednej strony nastąpiła bowiem wyraźna mar-
ginalizacja stanowiska ustrojowego głowy państwa, której uprawnienia ogra-
niczono do kompetencji stricte reprezentacyjno-ceremonialnych. Z drugiej 
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strony, nie istniał silny i stabilny gabinet, z uwagi na fakt, iż był on całkowicie 
uzależniony od parlamentu, który to powoływał go i odwoływał w sposób  
w pełni dyskrecjonalny (Szymanek 2012, s. 130).  

Wobec powyższego nie może dziwić, iż parlamentaryzm w wersji mo-
nistycznej uniemożliwiał sprawne funkcjonowanie państwa, prowadząc do 
całkowitego paraliżu kolejnych rządów. Dobitnie obrazują to dane statystycz-
ne, zgodnie z którymi III Republika przez cały okres swojego istnienia miała 
ponad 100 różnych gabinetów, których to średnia trwałość wynosiła w po-
czątkowych latach 7 miesięcy, natomiast później już tylko 6 miesięcy (Ma-
łajny  2019, s. 25). W pełni trafnie sytuację tę podsumował Ryszard Małajny 
(2019, s. 22) wskazując, iż III Republika Francuska, sankcjonując hegemonię 
legislatywy, doprowadziła do skrzywienia istniejącego w niej systemu rządów. 
Opisane mankamenty systemu parlamentarnego III Republiki, dały asumpt 
do wprowadzenia konkretnych zmian, stanowiąc tym samym podłoże dla za-
biegów racjonalizacji. Ich cel miał polegać na przeobrażeniu parlamentaryzmu 
monistycznego w tzw. parlamentaryzm dualistyczny, cechujący się równo-
wagą między władzą ustawodawczą a władzą wykonawczą (Szymanek 2012,  
s. 138).  Tak oto przedstawia się drugie znaczenie racjonalizacji systemu par-
lamentarnego, jako procesu polegającego na modyfikacji parlamentarnego 
systemu rządów w ten sposób, iż stan nadrzędności legislatywy nad egzeku-
tywą zostaje zastąpiony stanem równowagi obydwu władz. To właśnie przez 
pryzmat powyższego znaczenia postrzega się najczęściej pojęcie racjonalizacji 
systemu parlamentarnego i to właśnie ta postać racjonalizacji stanowić będzie 
przedmiot analizy w niniejszej pracy. 

Strukturalnie samą racjonalizację, jak wskazuje Jarosław Szymanek (2007, 
s. 35) można traktować aktywnie - jako proces, działanie, bądź też pasywnie 

- jako pewien repertuar środków (narzędzi) owego działania. Rozróżnienie to 
jednak ma charakter wyłącznie czysto teoretyczny, w praktyce bowiem ule-
ga zatarciu. Wszak optymalizacja parlamentaryzmu następuje poprzez wdro-
żenie doń odpowiednich instrumentów racjonalizacji, a całość dokonanych  
za ich pomocą modyfikacji systemu, stanowi swoisty proces racjonalizacji. Na-
leży przy tym jednak odróżnić racjonalizację sensu largo od racjonalizacji sensu 
stricto. Ta pierwsza utożsamiana jest z procesem ewolucyjnych zmian i prze-
kształceń charakterystycznych dla parlamentaryzmu, z kolei ta druga stanowi 
pewien odrębny, wysoce specyficzny proces wewnętrznej transformacji syste-
mu parlamentarnego, który to doprowadził do uformowania się jego nowej, 
wysoce zmodyfikowanej i niepowtarzalnej odmiany (Szymanek 2007 s. 38-39). 
Powyższą dystynkcję dobrze ujmuje Jarosław Szymanek pisząc następująco: 
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Zracjonalizowany system parlamentarny choć więc był częścią składo-
wą znacznie szerszego i o wiele dłuższego procesu wprowadzania inno-
wacji do systemu parlamentarnego, w swoich skutkach poszedł dużo 
dalej, dystansując tradycyjny, choć sukcesywnie korygowany system 
parlamentarny, ustanawiając w ten sposób nowy system parlamentary-
zmu zracjonalizowanego, funkcjonującego obecnie jako nowa kategoria 
systemu rządów, w ramach ogólnej formuły rządów parlamentarnych 
(Szymanek 2007 s. 39). 

W niniejszej pracy przedmiot analiz stanowić będzie jedynie racjonali-
zacja parlamentaryzmu, która w swoich skutkach poszła tak daleko, iż stała 
się swoistym identyfikatorem całego zmodyfikowanego za jej sprawą systemu,  
a więc racjonalizacja sensu stricto. 

Dla omawianej postaci racjonalizacji najważniejszy jest cel, jakim jest 
zapewnienie równowagi między legislatywą a egzekutywą i w konsekwencji 
osiągnięcie wszystkich korzyści z tego stanu rzeczy płynących. W literaturze 
przedmiotu wskazuje się iż równowaga władz ma miejsce wówczas, gdy każ-
da z władz posiada odpowiednio doniosłą pozycję, funkcje i kompetencje,  
a pomiędzy nimi nie występuje układ nadrzędności, czy podporządkowania. 
Dodatkowo zaś każde uprzywilejowanie jednej z władz, polegające na powie-
rzeniu kompetencji wykraczających poza jej zakres działania i uszczuplają-
ce kompetencje innej władzy powinno zostać zrównoważone analogicznym 
upoważnieniem władzy doznającej owego uszczerbku (Kuca 2013, s. 262). 
W związku z tym osiągnięcie równowagi między legislatywą a egzekutywą  
w ramach procesu racjonalizacji, następuje poprzez odpowiednie uszczuplenie 
uprawnień władzy ustawodawczej, przy czym owo kompetencyjne osłabienie 
legislatywy jest skorelowane ze stosownym wzmocnieniem egzekutywy. Toteż 
instrumenty racjonalizacji prowadzą do zwiększenia znaczenia i pozycji ustro-
jowej władzy wykonawczej.  

Należy wszak zaznaczyć, że wzmocnienie egzekutywy nie stanowi bynaj-
mniej samo w sobie celu racjonalizacji, jakim jest przecież osiągnięcie równo-
wagi między legislatywą a egzekutywą, lecz jest jedynie narzędziem służącym 
do osiągnięcia powyższego celu, a zarazem jego dodatkowym, ubocznym skut-
kiem. To rozróżnienie jest niezmiernie istotne, albowiem traktowanie racjo-
nalizacji jedynie przez pryzmat wzmacniania pozycji egzekutywy, skutkować 
może dodawaniem tej ostatniej coraz to nowych uprawnień, co z kolei dopro-
wadzi do przechylenia szali w drugą stronę i powstania asymetrii władz, tym 
razem na korzyść egzekutywy. Uformowany w ten sposób system nie byłby 
już systemem parlamentarnym, co przeczyłoby samej idei racjonalizacji, która 
to dokonuje się w ramach systemu parlamentarnego i która to poza owe ramy 
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wykraczać nie może. Oznacza to, iż sam proces racjonalizacji nie może dopro-
wadzić do zmiany bądź likwidacji tych wszystkich podstawowych filarów, na 
których system parlamentarny jest oparty, a które to decydują o jego istocie 
i odrębności. Toteż proces racjonalizacji nie może być przeprowadzany do-
wolnie, podlega bowiem ograniczeniom, wyznaczonym przez fundamentalne 
cechy parlamentarnego systemu rządów. Z uwagi na powyższe, prawidłowość 
dokonanej racjonalizacji w dużej mierze zależy od narzędzi jakie zostały w tym 
procesie wykorzystane. Tym samym, w tym miejscu omówić należy specyfikę 
instrumentów racjonalizacji. 

Samo pojęcie instrument racjonalizacji zdefiniować można jako każdy 
mechanizm ustrojowo-prawny, który w zależności od przyjętego wariantu ra-
cjonalizacji służy realizacji jej założeń, prowadząc jednocześnie do optymali-
zacji funkcjonowania parlamentarnego systemu rządów. Tym samym skutek 
zastosowania instrumentów racjonalizacji będzie zawsze taki sam, natomiast 
odmienne będą już postaci poszczególnych instrumentów, w zależności od 
przyjętego rozumienia terminu parlamentaryzm zracjonalizowany. Widać tu 
dobitnie osobliwość racjonalizacji systemu parlamentarnego, która to może 
być różnie definiowana, może być realizowana za pomocą różnych instrumen-
tów, ale finalnie prowadzi do jednego celu. W omawianym przypadku, zasto-
sowanie znajdą wszystkie te rozwiązania, które prowadzą do zrównoważenia 
legislatywy z egzekutywą. Dyferencjacji instrumentów racjonalizacji można 
dokonać w oparciu o dwa następujące kryteria: podmiotowe i przedmiotowe. 

Kryterium podmiotowe związane jest ze strukturą egzekutywy jaką przyj-
muje ona w systemie parlamentarnym, a samo rozróżnienie w jego ramach 
instrumentów racjonalizacji następuje poprzez określenie adresata, na rzecz 
którego dokonywane są zabiegi racjonalizacji. System parlamentarny - co było 
wskazywane na wstępie - cechuje dualizm egzekutywy, co oznacza że władza 
wykonawcza składa się z dwóch członów: rządu i głowy państwa. W związku 
z tym, każdy z organów tak ukształtowanej egzekutywy może być beneficjen-
tem procesu racjonalizacji. Toteż można rozróżnić instrumenty racjonalizacji 
wzmacniające rząd od instrumentów racjonalizacji, które wzmacniają prezy-
denta. Należy przy tym zaznaczyć, iż łączenie ze sobą dwóch powyższych posta-
ci instrumentów racjonalizacji nie jest zabiegiem trafnym. Prawidłowo doko-
nana racjonalizacja winna bowiem z góry określać jej docelowego beneficjenta  
i właśnie na jego rzecz dokonywać racjonalizacyjnych przysporzeń. Nie ozna-
cza to oczywiście nakazu całkowitej jednokierunkowości przy przeprowadza-
niu procesu racjonalizacji, można bowiem co prawda równocześnie aplikować 
do systemu instrumenty, wzmacniające dwa człony egzekutywy, niemniej 
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stosunek ilościowy zastosowanych instrumentów nie może być jednakowy, tak 
aby można było określić, kto jest głównym adresatem całego procesu racjonali-
zacji, a kto jedynie beneficjentem pojedynczych instrumentów zaaplikowanych  
w ramach tego procesu. Tylko wtedy, zmodyfikowany w tak przeprowa-
dzonym procesie racjonalizacji system parlamentarny, przybierze konkretny 
kształt, a odpowiednio racjonalizujące go komponenty doprowadzą do opty-
malizacji jego funkcjonowania.  

Kryterium przedmiotowe natomiast dzieli instrumenty racjonalizacji  
z uwagi na rodzaj konkretnych sfer dotyczących egzekutywy, w których to 
podlega ona wzmocnieniu. Stosownie do tego można rozróżnić trzy typy in-
strumentów racjonalizacji, które wpływają odpowiednio na egzystencję egze-
kutywy, jej kompetencje oraz relacje wewnątrz niej zachodzące. 

Pierwsza z powyższych kategorii instrumentów racjonalizacji, odnosząca 
się do bytu egzekutywy, inaczej kształtuje się w przypadku każdego z dwóch 
członów władzy wykonawczej. Dzieje się tak dlatego, że rząd i prezydent jako 
organy różnią się między sobą formą powoływania, a także okresem sprawo-
wania swoich funkcji, co powoduje iż w stosunku do każdego z nich wzmoc-
nienie instrumentami racjonalizacji przybiera inną postać. Jeśli chodzi o Radę 
Ministrów, to jej funkcjonowanie zależne jest od parlamentarnej większości na 
której się opiera, tym samym nie odbywa się w z góry określonym przedziale 
czasu - dany rząd bowiem będzie działał tak długo, jak długo cieszył się będzie 
poparciem parlamentu. Toteż w związku z tym można w tej sferze rozróżnić 
dwa rodzaje instrumentów racjonalizacji wzmacniających gabinet. Pierwszym 
jest odpowiednio skonstruowana procedura kreacji rządu, dostosowana do 
zmiennej politycznej rzeczywistości, szczególnie do braku stabilnej większości 
parlamentarnej i tym samym poprzez odpowiednie rozwiązania, umożliwiają-
ca powołanie rządu nawet w przypadku rozbicia politycznego w parlamencie. 
Drugi z kolei polega na zwiększeniu  stabilności egzystencji rządu. Najbardziej 
efektywnym instrumentem racjonalizacji temu służącym jest tzw. konstruk-
tywne wotum nieufności, które zakłada iż odwołać dotychczasowy rząd moż-
na tylko i wyłącznie wskazując nowego kandydata na jego szefa, czyli de facto 
powołując jednocześnie nowy rząd. Tym samym procedura zdymisjonowania 
jednego gabinetu jest zarazem procedurą tworzenia kolejnego. Konstruktywne 
wotum nieufności służy ochronie stabilizacji funkcjonowania Rady Ministrów, 
w przypadku rozbicia politycznego w parlamencie, co wynika ze specyfiki tego 
instrumentu racjonalizacji. Jego zastosowanie wymaga bowiem nie tylko skon-
solidowania tzw. większości negatywnej, tj. większości zdolnej jedynie do obale-
nia istniejącego gabinetu, ale również zgromadzenia tzw. większości pozytywnej, 
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która będzie  zdolna do wyłonienia nowego gabinetu, opartego na nowym pre-
mierze oraz nowo sformułowanym programie działania (Szymanek 2007, s. 45). 

Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do głowy państwa, która jest wy-
bierana na czasowo oznaczoną kadencję, podczas której cieszy się stabilnością 
egzystencji. Toteż stosowne wzmocnienie może tu polegać jedynie na zmianie 
sposobu wyboru prezydenta - z dokonywanego przez parlament na dokony-
wane przez naród. Wybór głowy państwa w drodze wyborów powszechnych 
daje prezydentowi silną legitymizację do sprawowania urzędu, równą tej jaką 
posiada parlament i tym samym umacnia jego pozycję w strukturze podzielo-
nych władz. 

W ramach drugiej grupy, instrumenty racjonalizacji wzmacniające kom-
petencje egzekutywy (zarówno Prezydenta jak i Rady Ministrów) mogą przy-
jąć postać różnorakiego rodzaju rozwiązań. Najbardziej istotne znaczenie mają 
przy tym wszystkie te mechanizmy, które zapewniają egzekutywie wpływ na 
proces legislacyjny i w konsekwencji umożliwiają realizację przyjętego przez 
nią programu politycznego. Wskazać można tu przykładowo na takie instru-
menty jak: prawo inicjatywy ustawodawczej (jako instrument racjonalizacji 
tylko w odniesieniu do głowy państwa), prawo wnoszenia poprawek do po-
selskich projektów ustaw, a także uprawnienie do ich zanegowania, łączenie 
rządowych projektów ustaw z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania, nada-
wanie projektom ustaw klauzuli pilności,  prawo weta ustawodawczego. 

Trzecia grupa instrumentów racjonalizacji kształtuje relacje zachodzące 
wewnątrz egzekutywy, tj. pomiędzy obydwoma jej pionami - rządem a głową 
państwa. Odpowiednio skonstruowane stosunki między gabinetem a prezy-
dentem, służyć mają  skutecznemu funkcjonowaniu władzy wykonawczej, któ-
ra to co prawda od środka jest strukturalnie podzielona, na zewnątrz stanowi 
natomiast pewną jednolitą całość. Toteż niezwykle istotne jest klarowne roz-
dzielenie kompetencji między obydwa człony egzekutywy oraz wprowadzenie 
rozwiązań sprzyjających ich wzajemnej współpracy przy podejmowaniu klu-
czowych dla państwa decyzji. 

Na koniec warto nadmienić, iż co prawda wprowadzenie do systemu  
w ramach procesu racjonalizacji odpowiednich instrumentów wzmacniających 
egzekutywę, choć ma istotne znaczenie, nie jest jednak w pełni wystarczają-
ce dla osiągnięcia pełnej efektywności tego procesu. Otóż może się zdarzyć,  
iż przypisane do konkretnego organu egzekutywy rozwiązania go wzmacnia-
jące, nie będą wykorzystywane w praktyce, bądź też będą wykorzystywane  
w sposób nieodpowiedni, nie przynosząc tym samym żadnych korzyści. Wiele 
bowiem zależy od samego piastuna organu egzekutywy, od jego osobistych 
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cech i przymiotów, a w konsekwencji od tego czy będzie on w stanie owo 
jedynie teoretyczne wzmocnienie przypadające danemu segmentowi władzy 
wykonawczej, wykorzystać i urzeczywistnić w praktyce.

System kanclerski i system semiprezydencki,  
jako dwa modele zracjonalizowanego 
parlamentaryzmu

W niniejszej części rozdziału zaprezentowane zostaną dwa odmienne 
modele zracjonalizowanego parlamentaryzmu: odpowiednio występujący  
w Republice Federalnej Niemiec system kanclerski oraz występujący w V Re-
publice Francuskiej system semiprezydencki. Z uwagi na potrzeby i cel pra-
cy, przedstawiony zostanie jedynie kształt egzekutywy i pozycja jaką posiada  
w obydwu wskazanych systemach. Nie będzie to zatem omówienie całego 
ustroju politycznego Niemiec i Francji, lecz wyłącznie części każdego z nich. 
Ukazane zostaną występujące w tych krajach systemy parlamentarne przez pry-
zmat procesu racjonalizacji, jakiemu zostały one poddane. W szczególności 
prezentacja obejmie konkretne rozwiązania ustrojowo-prawne, które zaapliko-
wane w ramach procesu racjonalizacji, doprowadziły do wyraźnego wzmocnie-
nia władzy wykonawczej obydwu powyższych państw. 

Przed rozpoczęciem właściwego omówienia kształtu egzekutywy, jaki 
przybiera u zachodniego sąsiada RP, zaznaczyć wpierw należy, iż państwo 
niemieckie jest federacją, złożoną z 16 krajów związkowych. Każdy kraj ma 
zagwarantowany określony zakres samodzielności, co przejawia się w posia-
daniu własnej konstytucji, własnych organów krajowych, (parlamentu, rzą-
du, sądownictwa) a także udziale w kształtowaniu woli całej federacji, cze-
go instytucjonalnym wyrazem na szczeblu władzy centralnej jest druga izba 
parlamentu Niemiec – Bundesrat, w którym to zasiadają przedstawiciele po-
szczególnych rządów krajowych (Bożyk 2020, s. 12). Powyższe wskazanie jest 
istotne, gdyż obrazuje zachodzący w Niemczech podział władzy na central-
ną - przysługującą federacji i lokalną, jaką mają poszczególne kraje związkowe, 
przy czym ta ostatnia wcale nie jest mniej znacząca. Wskazuje się bowiem,  
iż w procesie legislacyjnym przewagę ma federacja, ale już w procesie egze-
kucyjnym przewaga leży po stronie krajów związkowych (Tkaczyński 2002, 
s. 43). Na potrzeby analizowanej materii, omówiona zostanie jedynie władza 
wykonawcza na szczeblu centralnym i to właśnie w takim wąskim ujęciu egze-
kutywa będzie przeze mnie rozumiana w dalszej części tego rozdziału. 
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Przechodząc do meritum stwierdzić należy, iż w Republice Federalnej 
Niemiec władza wykonawcza składa się standardowo dla systemu parlamen-
tarnego z dwóch członów: głowy państwa oraz rządu. Dysproporcje między 
obydwoma organami, co do roli jaką odgrywają, zarówno w ramach dualnej 
egzekutywy jak i całego państwa są ogromne. Jeśli chodzi o Prezydenta to 
jego pozycja ustrojowa jest znacznie osłabiona. Zgodnie z art. 54 Konstytucji 
Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. (dalej: KRFN) wyboru 
Prezydenta Federalnego dokonuje Zgromadzenie Federalne, które składa się 
z posłów Bundestagu oraz z członków wybranych przez parlamenty krajów 
związkowych. Tak ukształtowany sposób powoływania głowy państwa nie 
może zapewnić jej silnej pozycji. Nie zapewniają jej także kompetencje, które 
to mają charakter praktycznie wyłącznie reprezentacyjno-ceremonialny. Pre-
zydent nie ma realnego wpływu na politykę państwa, zarówno wewnętrzną jak 
i zagraniczną, której to sprawowanie stanowi domenę rządu. Głowa państwa 
nie dysponuje także instrumentami umożliwiającymi jej istotną partycypację 
w procesie tworzenia prawa. Prezydent nie posiada bowiem prawa inicjatywy 
ustawodawczej, gdyż ta zgodnie z art. 76 KRFN przysługuje jedynie rządowi, 
grupie posłów do Bundestagu i Bundesratowi. Prezydent nie posiada także 
prawa weta ustawodawczego, z uwagi na fakt, iż niemiecka ustawa zasadni-
cza nie przyznaje głowie państwa takiej kompetencji. Prezydent nie jest nawet 
uprawniony do wydawania rozporządzeń wykonawczych, gdyż te wydawać 
może jedynie rząd federalny, ministrowie federalni lub rządy krajów związko-
wych (art. 80 KRFN). Wobec powyższego, nie ulega wątpliwości, iż Prezydent 
Federalny, nie będąc w jakimkolwiek stopniu realnym dysponentem władzy, 
nie odgrywa istotnej roli w niemieckim systemie rządów. Dobitnie potwierdza 
to zresztą praktyka ustrojowa RFN, gdzie od 1949 r. żaden znaczący polityk 
niemiecki nie przyjął propozycji kandydowania na urząd prezydenta, uważając 
ewentualny wybór za degradację w karierze politycznej (Bożyk 2020, s. 29). 

Zgoła odmiennie przedstawia się pozycja ustrojowa rządu federalnego,  
a w szczególności stojącego na jego czele kanclerza, który to urząd został znacz-
nie wzmocniony w ramach procesu racjonalizacji, jakiemu poddany został par-
lamentarny system rządów RFN. Odnotować przy tym należy, iż silna pozycja 
kanclerza i wynikająca stąd nazwa „kanclerski” na określenie całego systemu, 
swoją genezę zawdzięcza rządom pierwszego kanclerza Rzeszy, jakim był Otto 
von Bismarck. To właśnie za sprawą prowadzonej przez niego polityki zaczęto 
określać niemiecki model rządów mianem kanclerskich. Znaczny wpływ na 
ukształtowanie obecnej pozycji szefa rządu miał także pierwszy kanclerz RFN 

- Konrad Adenauer, którego charyzma oraz cechy przywódcze skutkowały  
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z kolei określeniem sprawowanych przez niego rządów mianem demokracji 
kanclerskiej (Prędkopowicz 2005, s. 143). 

Rozpatrując konkretne rozwiązania, jakie przewiduje w analizowanej 
materii obecna ustawa zasadnicza Niemiec, wpierw  zaznaczyć należy, iż sil-
na pozycja kanclerza przejawia się już na etapie jego powoływania. Zgodnie  
z art. 63 KRFN wyboru kanclerza dokonuje Bundestag na wniosek Prezydenta 
Federalnego. Jednakże w praktyce politycznej RFN ugrupowania polityczne, 
prowadząc kampanię wyborczą, z góry wyznaczają osobę, która w przypadku 
ich zwycięstwa w wyborach zostanie szefem rządu, co sprawia iż przysługu-
jące Prezydentowi prawo do przedstawienia nowo wybranemu parlamento-
wi, kandydata na fotel kanclerza jest jedynie zwykłą formalnością (Zieliński 
2005, s. 111). Jeżeli kanclerz nie został powołany w powyżej przedstawiony 
sposób, niemiecka ustawa zasadnicza przewiduje drugą możliwość, zgodnie 
z którą kandydata na szefa rządu przedstawia nie Prezydent, lecz Bundestag. 
Zarówno w tym przypadku do wyboru potrzebne jest uzyskanie bezwzględ-
nej większości głosów. Jeśli i ta procedura nie przyniesie rezultatu wówczas 
kanclerz może zostać wybrany po uzyskaniu jedynie zwykłej większości głosów. 
Będzie to wówczas tzw. kanclerz mniejszościowy. Co istotne tak wybranego 
kanclerza Prezydent nie ma obowiązku powoływać, może bowiem zarządzić 
rozwiązanie Bundestagu, licząc iż po nowych wyborach ukonstytuuje się  
w parlamencie większość, zdolna do wyłonienia rządu w pierwszej procedurze. 
Powyższe rozwiązania nie tylko umożliwiają powołanie szefa rządu niezależnie 
od panującego układu politycznego w parlamencie, ale także są wyraźnie ukie-
runkowane na zapewnienie nowo wybranemu kanclerzowi stabilnej większo-
ści. Ową stabilność gwarantują nie tylko rozwiązania ustrojowo-prawne, ale 
także funkcjonujący w Niemczech system partyjny, w ramach którego stałą 
reprezentację w parlamencie posiadają jedynie trzy ugrupowania, podzielone  
w dodatku na dwa bloki: z jednej strony koalicja dwóch partii chadeckich 
(CDU i CSU) a z drugiej strony socjaldemokratyczna SPD (Bożyk 2020,  
s. 13). Taki stan rzeczy zapobiega powstawaniu rozbicia politycznego w parla-
mencie, które to nigdy nie sprzyja silnej pozycji rządu. 

Rząd federalny składa się  z ministrów, których to kanclerz dobiera we-
dle własnego uznania. Nie zmienia tego regulacja art. 64 KRFN, zgodnie  
z którą ministrowie są powoływani i odwoływani przez Prezydenta na wniosek 
kanclerza. Prezydent nie może bowiem odmówić mianowania kandydata na 
stanowisko ministra tylko dlatego, że na przykład nie odpowiadają mu jego 
poglądy polityczne, nie jest także w stanie wymusić mianowania własnego 
kandydata na wakujące miejsce (Zieliński 2005, s. 112). W tak uformowanej 
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strukturze rządu kanclerz odgrywa pierwszoplanową rolę. To on kieruje pra-
cami gabinetu, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy jego obradom. Zgod-
nie z art. 65 KRFN kanclerz określa kierunki polityki rządu, za którą ponosi 
odpowiedzialność. Działalność rządu obejmuje przy tym realizację tradycyj-
nie rozumianej funkcji władzy wykonawczej, w szczególności: wykonywanie 
ustaw i umów międzynarodowych, kierowanie pracą federalnej administracji 
rządowej, zapewnianie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, 
wykonywanie budżetu oraz prowadzenie polityki zagranicznej (Bożyk 2020, 
s. 33). Dla realizacji powyższych zadań gabinet składa się z odpowiednich re-
sortów, którymi kierują poszczególni ministrowie w sposób samodzielny. Nie-
mniej owa samodzielność ministrów nie ma absolutnego charakteru. Działają 
oni bowiem na podstawie wytycznych sformułowanych przez kanclerza, który 
to może ingerować i nadzorować skuteczność wykonywania przez ministrów 
nakreślonych im założeń. Dzieje się tak dlatego, iż za politykę rządu odpowie-
dzialność przed parlamentem ponosi wyłącznie kanclerz (art. 65 KRFN), co 
sprawia, iż siłą rzeczy musi on mieć wpływ na każdy z elementów owej polityki. 

Istotne przy tym jest to, że odpowiedzialność kanclerza egzekwowana jest 
w oparciu o mechanizm konstruktywnego wotum nieufności (art. 67 KRFN). 
Wobec tego Bundestag odwoła urzędującego Kanclerza, a wraz z nim cały rząd, 
tylko wtedy gdy będzie jednocześnie zdolny, w oparciu o występujący w izbie 
układ sił, do powołania nowego kanclerza. Taki stan rzeczy znacząco wzmac-
nia szefa rządu, zaś osłabia ministrów. Ci, z uwagi na fakt, iż nie ponoszą od-
powiedzialności przed parlamentem, są w pełni zależni od kanclerza, który to 
może ich w każdym czasie odwołać. W konsekwencji nie ma tu zastosowania 
tradycyjnie występująca w systemach parlamentarnych zasada, traktująca szefa 
rządu w relacji z ministrami, jako „pierwszego spośród równych”, albowiem 
konstrukcyjne założenia niemieckiego ustroju ewidentnie uwypuklają nad-
rzędność kanclerza względem podległych mu ministrów. 

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na niezwykle oryginalne rozwią-
zanie systemowe, które to wzmacnia kanclerza mniejszościowego. Mowa tu  
o uregulowanym w art. 81 KRFN tzw. stanie wyższej konieczności ustawo-
dawczej. Stan ten ogłasza Prezydent na wniosek kanclerza za zgodą Bundesratu. 
Istota tego rozwiązania polega na tym, iż praktycznie każdy rządowy projekt 
ustawy odrzucony przez Bundestag może za zgodą Bundesratu stać się prawem 
powszechnie obowiązującym. Stosowanie stanu wyższej konieczności usta-
wodawczej posiada jednak trzy konkretne ograniczenia. Mianowicie, za jego 
pomocą nie można zmienić ustawy zasadniczej, okres jego trwania nie może 
przekroczyć 6 miesięcy oraz może on zostać wykorzystany tylko raz podczas 
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urzędowania tego samego kanclerza. Wobec powyższego, nie ulega wątpliwo-
ści iż w systemie parlamentarnym RFN proces racjonalizacji poszedł tak daleko,  
że uczynił kanclerza federalnego pierwszoplanową postacią w całym ustroju. 
Trafnie zatem wskazuje się że w warunkach niemieckich, wzmocnienie szefa rzą-
du posunięte jest do tego stopnia, że powoduje de facto wyodrębnienie trzeciego 
osobnego organu egzekutywy, tj. kanclerza właśnie (Szymanek 2007, s. 53). 

Zgoła odmiennie przedstawia się natomiast kształt egzekutywy w ustro-
ju politycznym Francji. Występujący tam system semiprezydencki cechuje 
wzmocniona pozycja głowy państwa. Wynika to z faktu, iż obecna Konstytu-
cja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r. (dalej KRF) od samego 
początku koncentrowała się na osobie prezydenta, co było motywowane chęcią 
ograniczenia stanowiska ustrojowego legislatywy - zbyt silnego w opinii twór-
ców francuskiej ustawy zasadniczej (Bożym 2013, s. 211). Postulat wzmocnie-
nia egzekutywy kosztem legislatywy szczególnie mocno forsowany był przez 
najważniejszego polityka tamtego okresu, późniejszego Prezydenta Republiki, 
generała Charlesa de Gaulle'a, dla którego silna władza wykonawcza, szczegól-
nie w jej członie prezydenckim miała znaczenie zasadnicze. De Gaulle chciał 
bowiem wykreować Prezydenta na faktycznego szefa kraju, niekwestionowa-
nego przywódcę, wyposażając głowę państwa w kompetencje, czyniące zeń 
sprawny organ decyzyjny, uwolniony spod wpływów parlamentu oraz partii 
politycznych (Szymanek 2013, s. 42-45). 

Obecna ustawa zasadnicza Republiki Francuskiej za pomocą zawartych 
w niej rozwiązań, umożliwia realizację założeń francuskiego generała, co do 
modelu ustrojowego głowy państwa. Silna pozycja Prezydenta wyraża się już 
na etapie jego powoływania. Zgodnie z art. 6 KRF Prezydent jest wybierany  
w wyborach powszechnych, co stanowi zmianę wprowadzoną do ustawy za-
sadniczej w 1962 r., w stosunku do występującego w tej materii wcześniejszego 
rozwiązania. Pierwotnie bowiem konstytucja przewidywała powołanie głowy 
państwa przez specjalne kolegium składające się z członków rad generalnych  
i zgromadzeń terytoriów zamorskich, członków parlamentu, delegatów rad 
municypalnych oraz przedstawicieli państw członkowskich Wspólnoty Fran-
cuskiej (Bożym 2013, s. 216). Wskazana powyżej zmiana sposobu wyboru Pre-
zydenta stanowi niewątpliwie środek racjonalizacji, który to wzmocnił głowę  
państwa, zapewniając jej silną legitymizację do sprawowania władzy - równą 
tej jaką posiada parlament. 

Jeśli zaś chodzi o kompetencje Prezydenta zaznaczyć należy, iż mają one 
szeroki zakres, odpowiadając swoją wagą i znaczeniem, pozycji jaką głowa pań-
stwa posiada w całym francuskim ustroju. Ogólne rozróżnienie, ilustrujące 
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sfery działania Prezydenta zawiera art. 5 KRF. Zgodnie z jego brzmieniem 
Prezydent Republiki czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, zapewnia przez 
swój arbitraż właściwe funkcjonowanie władz publicznych oraz ciągłość pań-
stwa. Jest przy tym gwarantem niepodległości narodowej, integralności teryto-
rium i przestrzegania traktatów. Realizując wymienione wyżej stery, Prezydent 
posiada szereg uprawnień. Stojąc na straży Konstytucji głowa państwa może 
kierować do Rady Konstytucyjnej ustawy bądź umowy międzynarodowe ce-
lem zbadania ich zgodności z ustawą zasadniczą (art. 54, art. 61 KRF). W dzie-
dzinie bezpieczeństwa kraju, jako zwierzchnik sił zbrojnych, Prezydent prze-
wodniczy najwyższym radom i komitetom obrony narodowej (art. 15 KRF).  
W ramach polityki zagranicznej Prezydent posiada prawo czynnej i biernej 
legacji (art. 14 KRF), negocjuje i ratyfikuje traktaty oraz jest obowiązkowo 
informowany o wszelkich rokowaniach zmierzających do zawarcia umo-
wy międzynarodowej nie podlegającej ratyfikacji (art. 52 KRF). Natomiast 
wskazany w art. 5 KRF arbitraż głowy państwa ma charakter stricte polityczny.  
Jak stwierdza Paweł Sarnecki: 

Legitymuje on Prezydenta do - mniej czy bardziej wiążącego -  inspi-
rowania działalności pozostałych władz politycznych, czuwania nad ich 
funkcjonowaniem i w razie potrzeby hamowania tej działalności i kła-
dzenia jej kresu, co wiąże się czasem z rozstrzyganiem sporów między 
nimi (Sarnecki 2013, s. 263). 

Najdalej idącą formą realizacji arbitrażu jest uprawnienie Prezydenta do 
przejęcia pełni władzy w państwie, o którym to traktuje art. 16 KRF. Pozwala 
on Prezydentowi na zawieszenie normalnego funkcjonowania władz Republi-
ki (rządu i parlamentu) oraz przejęcie ich funkcji. Taka sytuacja może mieć 
miejsce jeżeli instytucje Republiki,  niepodległość państwa, integralność jego 
terytorium bądź wykonywanie zobowiązań międzynarodowych znajdą się  
w bezpośrednim i poważnym zagrożeniu i gdy normalne funkcjonowanie okre-
ślonych w Konstytucji władz publicznych zostało przerwane (art. 16 KRF).  
Co istotne, ocena czy powyżej wskazane okoliczności faktycznie wystąpiły 
należy do Prezydenta. Jest on zobowiązany wszak do uprzedniego przepro-
wadzenia stosownych konsultacji z Premierem, przewodniczącymi izb oraz  
z Radą Konstytucyjną, niemniej nie są one dla Prezydenta wiążące. Prezy-
dent jest uprawniony do podejmowania wówczas wszystkich środków, które 
w założeniu mają doprowadzić do zapewnienia warunków umożliwiających 
władzom publicznym wypełnianie ich zadań. O tym jakie konkretnie mają 
być to środki decyduje Prezydent. Istotne przy tym, iż art. 16 KRF nie określa 
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maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania takiej sytuacji, ale jedynie stwa-
rza możliwość (po upływie 30 dni) bądź konieczność (po upływie 60 dni) zba-
dania przez Radę Konstytucyjną, czy nadal występują przesłanki uzasadniają-
ce trwanie tego stanu i wydanie w tym przedmiocie stosownej opinii, która 
to jednak ma charakter niewiążący. Tym samym Prezydent dyskrecjonalnie 
decyduje o długości okresu przejęcia władzy, co w połączeniu z powyższym 
wyraźnie obrazuje jak silną pozycję ma głowa państwa we francuskim systemie 
parlamentarnym. 

Na tym jednak, uprawnienia Prezydenta o istotnym dla jego pozycji zna-
czeniu się nie kończą. Głowa państwa na mocy art. 10 KRF dysponuje prawem 
weta ustawodawczego, co daje jej znaczący wpływ na finalny przebieg całego 
procesu legislacyjnego. Tym jednak, co przede wszystkim wzmacnia Prezyden-
ta w relacjach z parlamentem jest prawo głowy państwa do praktycznie dyskre-
cjonalnego (poza dwoma wyjątkami) rozwiązania Zgromadzenia Narodowego 
(art. 12 KRF). Mimo że Prezydent przed zarządzeniem rozwiązania parlamen-
tu jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii Premiera i przewodniczących izb, 
to jednak opinie te są dla niego niewiążące. Oprócz tego Prezydent powołuje 
piastunów wielu stanowisk cywilnych i wojskowych (art. 13 KRF), mianuje 
trzech członków Rady Konstytucyjnej (art. 56 KRF), wyznacza dwóch człon-
ków Najwyższej Rady Sądownictwa (art. 65 KRF) oraz powołuje Premiera 
(art. 8 KRF). 

Dla wzajemnych stosunków głowy państwa i rządu niezwykle istotne zna-
czenie ma fakt, iż zgodnie z art. 9 KRF Prezydent Republiki przewodniczy 
Radzie Ministrów. Tym samym wskazuje daty posiedzeń, określa ich miejsce, 
decyduje, jakie osoby zaprosić, a zwłaszcza ustala porządek obrad. Znamienne, 
iż w realizacji tego uprawnienia Premier może zastąpić głowę państwa tylko  
w drodze wyjątku oraz na podstawie wyraźnego upoważnienia głowy państwa. 
Jeśli już do tego dojdzie, wówczas i tak Premier będzie zmuszony przewodni-
czyć Radzie Ministrów na podstawie uprzednio określonego przez Prezydenta 
porządku obrad (art. 21 KRF). Taki stan rzeczy sprawia, iż Rada Ministrów 

- jak wskazuje Paweł Sarnecki, działa pod swoistą kuratelę Prezydenta, przy 
czym owa kuratela: „zawsze mocno ogranicza pozycję Premiera, Rady Mini-
strów i w ogóle rządu, a w sprzyjających temu warunkach politycznych degra-
duje je do roli czynników wykonujących wolę Prezydenta Republiki” Sarnecki 
2013, s. 260-261). Niewątpliwie Prezydent przez swoją obecność w obradach 
rządu może wpływać na jego działania, znacznie w nie ingerując. Nie chodzi 
tu wszak jedynie o wpływy, które głowa państwa zyskuje w ramach realiza-
cji swoich konstytucyjnych kompetencji (jak np. podpisywanie uchwalanych 
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na posiedzeniu Rady Ministrów ordonansów i dekretów - art. 13 KRF), lecz  
o takie oddziaływanie, jakie umożliwia jej realizację kompetencji, których to 
formalnie nie posiada. Przykładowo Prezydent nie dysponuje prawem inicjaty-
wy ustawodawczej, jednakże może forsować swoje propozycje legislacyjne, któ-
re to mogą zostać skierowane do parlamentu w formie rządowych projektów 
ustaw. W oparciu o tak ukształtowaną przez francuską ustawę zasadniczą, rela-
cję między Radą Ministrów a głową państwa, wskazuje się iż rząd odpowiada 
formalnie przed parlamentem, ale faktycznie ponosi odpowiedzialność przed 
Prezydentem (Małajny 2019, s. 49). 

Wyeksponowany status głowy państwa we francuskim ustroju, nie pocią-
ga jednak za sobą osłabienia pozycji rządu. Nie zachodzi tu dalece posunięta 
dysproporcja kompetencyjna obydwu pionów egzekutywy, jak to ma miejsce 
w systemie kanclerskim. Wskazać należy, iż  zgodnie z art. 20 KRF to rząd 
określa i prowadzi politykę Narodu. To rząd dysponuje administracją i siłami 
zbrojnymi. W celu wykonywania swojego programu politycznego, rząd może 
zwrócić się do parlamentu o upoważnienie do wydawania ordonansów w dzie-
dzinach normalnie należących do zakresu ustawy (art. 38 KRF). Działalnością 
rządu kieruje natomiast Premier, nie Prezydent (art. 21 KRF). To Premier 
ponosi odpowiedzialność za obronę narodową, zapewnia wykonanie ustaw, 
wydaje akty administracyjne o charakterze generalnym oraz obsadza wiele sta-
nowisk cywilnych i wojskowych (art. 21 KRF). W związku z tym nie można 
mówić o słabej pozycji Rady Ministrów i stojącego na jej czele Premiera we 
francuskim ustroju politycznym, gdyż takie twierdzenie jest nie do obrony  
w świetle powyżej przedstawionych uprawnień, zarówno rządu jak i jego szefa. 

Czynnikiem, który decyduje o dominacji w ramach dualnej egzekuty-
wy nie są wszak kompetencje obydwu jej członów, lecz występujący w par-
lamencie układ partyjny. Wyróżnia się tu zasadniczo dwie możliwe sytuacje. 
Pierwsza ma miejsce, wtedy gdy partia z której wywodzi się Prezydent wy-
gra wybory parlamentarne. Wówczas w całym systemie dojdzie do politycz-
nej jednorodności Prezydenta,  większości parlamentarnej oraz rządu, który 
się na niej opiera, co skutkować będzie wyraźną dominacją głowy państwa, 
nie tylko w ramach dualnej egzekutywy, ale także w całym systemie rządów.  
Tak ukształtowana konfiguracja polityczna, określana mianem efektu większo-
ściowego, czy też fenomenu większościowego sprawia, iż szef państwa de facto 
przyjmuje na siebie także rolę szefa rządu, spychając tym samym na dalszy plan 
Premiera, który w konsekwencji staje się jedynie głównym współpracowni-
kiem Prezydenta (Jakubiak 2013, s. 192). Druga sytuacja natomiast  polega na 
tym, iż Prezydent oraz większość parlamentarna (a wraz z nią rząd) wywodzą 
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się z różnych opcji politycznych, co określane jest mianem koabitacji (współ-
istnienia instytucjonalnego). W takim stanie rzeczy na znaczeniu zyskuje Rada 
Ministrów z Premierem, traci natomiast Prezydent. Dzieje się tak dlatego,  
że rząd nie reprezentuje wówczas opcji prezydenckiej, a zatem nie jest już fak-
tycznie odpowiedzialny przed głową państwa. Mając przeciw sobie parlament 
oraz rząd, Prezydent zostaje w rezultacie zepchnięty do roli politycznego arbi-
tra, natomiast kierowana przez Premiera Rada Ministrów uzyskuje dużo szer-
sze możliwości wdrażania własnego, odrębnego od prezydenckiego programu 
politycznego (Jakubiak 2013, s. 197,199). 

W konsekwencji stwierdzić należy, iż uzyskanie przewagi w ramach du-
alnej egzekutywy przez rząd bądź Prezydenta, zależy od istniejącej konfigu-
racji sceny politycznej. Pożądanym stanem jest przy tym stan jednorodności 
Prezydenta, rządu i parlamentu, albowiem wystąpienie koabitacji prowadzić 
może do konfliktu między wzmocnionym za jej sprawą rządem, a posiadają-
cym wciąż stosunkowo silne kompetencje Prezydentem. Mimo, iż polityczne 
czynniki są ze swej natury zmienne i tym samym nieprzewidywalne, to jednak 
poprzez konkretne rozwiązania ustrojowe można zwiększyć prawdopodobień-
stwo wystąpienia efektu większościowego. Takim rozwiązaniem była niewąt-
pliwie przeprowadzona w 2000 r. reforma, skracająca długość mandatu pre-
zydenckiego z 7 do 5 lat, co doprowadziło do zrównania kadencji Prezydenta 
z kadencją Zgromadzenia Narodowego. To pokrywanie się obydwu kadencji 
oraz związane z tym przeprowadzanie wyborów parlamentarnych bezpośred-
nio po wyborach prezydenckich, znacząco zwiększa perspektywę wystąpienia 
większości parlamentarnej wspierającej nie tylko rządowy, ale także prezydenc-
ki segment egzekutywy, oddalając jednocześnie widmo układu politycznego 
właściwego dla koabitacji (Jakubiak 2013, s. 209).

Specyfika racjonalizacji  
polskiego systemu parlamentarnego

Określenie kształtu polskiego systemu parlamentarnego, jaki przybrał 
pod wpływem wdrożenia doń instrumentów racjonalizacji wymaga przed-
stawienia pozycji ustrojowo-prawnej dwóch członów dualnej egzekutywy,  
tj. Prezydenta i Rady Ministrów. Stosowana analiza - aby spełniła swój cel - 
musi zostać przeprowadzona na dwóch płaszczyznach, gdzie pierwsza z nich 
dotyczyć będzie sposobu powoływania obydwu organów władzy wykonawczej 
oraz poziomu stabilności ich egzystencji, zaś druga skoncentruje się na ukaza-
niu kompetencji, jakie przysługują każdemu z nich. 
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Rozpatrując pierwszą płaszczyznę, a właściwe omówienie rozpoczynając 
od Rady Ministrów, wpierw uwagę należy zwrócić na sposób powoływania 
tego organu, jaki przewiduje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 roku (dalej KRP). Zgodnie z jej postanowieniami Prezydent 
po dokonaniu desygnacji Prezesa Rady Ministrów, powołuje go wraz z zapro-
ponowanymi przez niego pozostałymi członkami Rady Ministrów. Następnie 
premier w ciągu 14 dni od powołania go przez głowę państwa, przedstawia 
Sejmowi program działania rządu z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, 
które to pierwsza izba parlamentu uchwala bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 154 ust. 1-2 
KRP). Jeżeli nie uda się powołać rządu w ramach pierwszej, powyżej przed-
stawionej procedury, polska ustawa zasadnicza przewiduje kolejną. Wówczas 
pełną inicjatywę przejmuje Sejm, który wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz 
proponowanych przez niego jej członków, bezwzględną większością głosów  
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent nato-
miast jest zobligowany powołać tak wybraną Radę Ministrów (art. 154 ust. 
3 KRP). Jeżeli i tym razem powołanie rządu nie dojdzie do skutku, konsty-
tucja przewiduje jeszcze jedną - tzw. rezerwową procedurę powołania gabi-
netu. Zgodnie z nią Prezydent powołuje premiera i proponowanych przezeń 
członków Rady Ministrów, a Sejm udziela jej wotum zaufania, z tym że w tym 
przypadku – odmiennie od dwóch pierwszych procedur – wystarczy jedynie 
zwykła większość głosów (art. 155 ust. 1 KRP). Gdyby i ta procedura nie 
przyniosła rezultatu, Prezydent jest zobowiązany do skrócenia kadencji Sejmu 
i zarządzenia nowych wyborów (art. 155 ust. 2 KRP). 

Opisana trójstopniowa procedura powołania rządu z pewnością wpisuje 
się w założenia racjonalizacji systemu parlamentarnego. Prowadzi ona bowiem 
do powołania Rady Ministrów prędzej czy później, niezależnie od polityczne-
go układu sił w parlamencie. Zaznaczyć przy tym należy, iż polska procedura 
kreacji rządu mimo wyraźnych podobieństw do analogicznej procedury wystę-
pującej w systemie kanclerskim, jest jednak od tej ostatniej słabiej zracjonalizo-
wana, gdyż w  mniejszym stopniu ukierunkowana na zapewnienie gabinetowi 
oparcia w stabilnej większości parlamentarnej. Przypomnijmy, iż konstytu-
cja RFN umożliwia skrócenie kadencji parlamentu przez Prezydenta nawet  
w przypadku powołania rządu mniejszościowego (w trzeciej procedurze). Brak 
natomiast analogicznego rozwiązania w polskiej ustawie zasadniczej. 

Rozpatrując natomiast kwestię egzystencji rządu, wskazać należy iż trady-
cyjnie dla systemu parlamentarnego jest ona warunkowana posiadanym przez 
gabinet poparciem większości parlamentarnej. Istotne znaczenie ma zatem 
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sposób egzekwowania odpowiedzialności politycznej rządu. Polski ustrojodaw-
ca czerpiąc z rozwiązań niemieckich, zaaplikował do Konstytucji RP, występu-
jącą w systemie kanclerskim instytucję konstruktywnego wotum nieufności.  
W związku z tym wniosek o wyrażenie Radzie Ministrów wotum nieufności 
przez Sejm oprócz dodatkowych wymagań, musi obligatoryjnie wskazywać 
imiennie kandydata na nowego Prezesa Rady Ministrów (art. 158 KRP). Tym 
samym każdorazowa dymisja dotychczasowej Rady Ministrów prowadzić bę-
dzie do powołania nowej. Mechanizm konstruktywnego wotum nieufności 
znacząco wzmacnia stabilność egzystencji rządu albowiem eliminuje tzw. ko-
alicje negatywne, czyli doraźne większości w parlamencie, które są zdolne jedy-
nie do obalenia istniejącego gabinetu, ale nie byłyby już w stanie porozumieć 
się między sobą w sprawie utworzenia koalicji rządowej i wyłonienia nowej 
Rady Ministrów (Bożyk 2009, s. 117). 

Mimo powyższego rozwiązania, nie można jednak stwierdzić, iż na grun-
cie Konstytucji RP stabilność egzystencji Rady Ministrów jest odpowiednio 
zabezpieczona. Wynika to z faktu, iż polska ustawa zasadnicza oprócz solidar-
nej odpowiedzialności Rady Ministrów, egzekwowanej w oparciu o konstruk-
tywne wotum nieufności przewiduje także indywidualną odpowiedzialność 
poszczególnych ministrów, którym to zgodnie z art. 159 KRP Sejm może wy-
razić wotum nieufności, co skutkować będzie ich odwołaniem przez Prezyden-
ta. Rozwiązanie to, nie występujące w systemie kanclerskim należy w aspekcie 
procesu racjonalizacji systemu rządów bez dwóch zdań ocenić negatywnie. 
Jego zastosowanie skutkuje bowiem dezintegracją struktury Rady Ministrów 
oraz zaburzeniem ciągłości jej prac. Samo w sobie prowadzi natomiast do więk-
szego uzależnienia rządu względem parlamentu. Niweluje także ochronę jaką 
zapewnia mechanizm konstruktywnego wotum nieufności, albowiem może 
powodować jego obchodzenie poprzez wyłuskiwanie z rządu kolejnych mini-
strów, a następnie wyrażanie w stosunku do nich wotum nieufności (Banaszak 
2009, s. 735). Toteż stwierdzić należy, iż konstrukcja indywidualnej odpowie-
dzialności ministrów stanowi znaczne osłabienie pozycji gabinetu - przecząc 
tym samym podstawowym założeniom procesu racjonalizacji systemu parla-
mentarnego, który to ma doprowadzić do wzmocnienia egzekutywy, a nie do 
jej osłabienia. Mechanizm indywidualnej odpowiedzialności  uniemożliwia 
bowiem w pełni efektywną stabilizację egzystencji rządu, niwecząc w dodatku 
wzmocnienie jakie w tej materii zapewnia konstruktywne wotum nieufności. 

Zupełnie inaczej kwestia powołania i egzystencji przedstawia się w odnie-
sieniu do głowy państwa. Zgodnie z art. 127 KRP Prezydent jest wybierany 
przez Naród w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Rozwiązanie 



69

PARLAMENTARYZM ZRACJONALIZOWANY W POLSCE...

to zaczerpnięte z systemu semiprezydenckiego znacząco wzmacnia głowę pań-
stwa. Za jego sprawą Prezydent bowiem uzyskuje silną legitymizację do spra-
wowania władzy, równą tej jaką posiada parlament. W dodatku okres spra-
wowania przez Prezydenta  urzędu nie jest tak jak to ma miejsce w przypadku 
Rady Ministrów chwiejny, niepewny, warunkowany posiadaniem zaufania 
większości deputowanych w parlamencie. Głowa państwa nie ponosi bowiem 
odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, co na czas kadencji zapew-
nia jej dużą swobodę działania i niezależność względem partii politycznych.  
W związku z powyższym na płaszczyźnie bytu egzekutywy, bez dwóch zdań to 
Prezydent, nie rząd posiada silną pozycję ustrojową. 

Po omówieniu pierwszej z płaszczyzn należy teraz przejść do przedsta-
wienia drugiej, odnoszącej się do kompetencji jakie polska ustawa zasadnicza 
przyznaje każdemu z dwóch segmentów egzekutywy. Zaznaczyć jednocześnie 
należy, iż sama Konstytucja nie zawiera wyczerpującego wykazu kompetencji 
ani Rady Ministrów, ani też Prezydenta, co sprawia iż dla poznania ich w pełni 
należy wziąć pod uwagę regulacje ustawowe rozwijające bądź uzupełniające 
normy konstytucyjne. Niemniej dla czynionej analizy materia konstytucyjna 
jest w zupełności wystarczająca, albowiem nie jest konieczna ilustracja wszyst-
kich uprawnień obydwu organów egzekutywy, lecz jedynie przedstawienie 
najważniejszych z nich, które to pokażą jak wygląda relacja kompetencyjna 
między głową państwa a rządem, na którą to wpływ mają rozwiązania dwóch 
odmiennych systemów ustrojowych: francuskiego i niemieckiego. 

Rozpoczynając stosowne omówienie od Rady Ministrów, wpierw wska-
zać należy iż to ona i tylko ona zgodnie z art. 146 KRP prowadzi politykę 
wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym uznać trzeba, 
iż  Rada Ministrów w oparciu o wspomnianą regulację – rządzi państwem, 
zaś brak wskazania w tym przepisie Prezydenta sprawia, iż kompetencja ta 
mu nie przysługuje. W dalszej części Konstytucja precyzuje uprawnienia i za-
dania rządu, które to stanowią wypadkową określonej powyżej, prowadzonej 
przez gabinet polityki. Zgodnie z postanowieniami ustawy zasadniczej, Rada 
Ministrów kieruje administracją rządową, zapewnia wykonanie ustaw, w tym 
budżetu państwa, chroni interesy Skarbu Państwa, zapewnia bezpieczeństwo 
wewnętrzne i zewnętrzne kraju, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie 
obronności państwa, a także w dziedzinie stosunków z innymi państwami i or-
ganizacjami międzynarodowymi (art. 146 ust. 3-4 KRP). Tak określone kom-
petencje Rady Ministrów, nawiązujące do systemu kanclerskiego, zapewniają 
gabinetowi silną pozycję w całym ustroju, gwarantując wachlarz uprawnień 

- tak istotny a zarazem obszerny - jakiego nie posiada żaden inny konstytucyjny 
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organ państwa. Zaznaczyć przy tym należy, iż nie tylko rząd ale także jego 
szef dysponuje szczególnym statusem ustrojowo-prawnym. Zgodnie z art. 148  
i 153 KRP premier reprezentuje Radę Ministrów, kieruje jej pracami, zapew-
nia wykonanie jej polityki i określa sposoby jej wykonania, wydaje rozporzą-
dzenia, koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów, sprawuje 
nadzór nad samorządem terytorialnym oraz jest zwierzchnikiem służbowym 
pracowników administracji rządowej, a także zwierzchnikiem korpusu służ-
by cywilnej. Pozycja premiera ukształtowana została pod wpływem rozwią-
zań systemu kanclerskiego. Szef polskiego rządu nie posiada co prawda tak 
dużego znaczenia, a jego status nie jest tak wyeksponowany jak kanclerza  
w ustroju Niemiec, niemniej przez wzgląd na przyznane mu liczne kompe-
tencje jego pozycja w systemie parlamentarnym RP jest niewątpliwie silna.  
W pełni trafnie wskazuje się w literaturze, iż premier choć jako organ funkcjo-
nuje w obrębie struktury organizacyjnej Rady Ministrów, to jednak Konstytu-
cja przez poszerzenie i utrwalenie jego uprawnień uformowała prawnie pozycję 
szefa rządu jako istotnego, wyposażonego w wielokierunkowe kompetencje i 
względnie samodzielnego (funkcjonalnie) organu władzy wykonawczej (Grzy-
bowski 2006, s. 18). 

Odmiennie przedstawiają się kompetencje drugiego członu egzekutywy – 
Prezydenta. Ogólne rozróżnienie sfer działania głowy państwa zawiera art. 126 
KRP, zgodnie z którym Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczy-
pospolitej Polskiej, gwarantem ciągłości władzy państwowej, czuwa nad prze-
strzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa 
oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Choć  przedstawiona 
powyżej regulacja kierunków działania głowy państwa jest praktycznie iden-
tyczna z analogicznym w tej materii przepisem francuskiej ustawy zasadniczej, 
to jednak Prezydent RP nie dysponuje tak silnymi instrumentami umożliwia-
jącymi wpływ na kształtowanie spraw kraju, jak te które posiada Prezydent 
Francji. Najważniejsze materie dotyczące funkcjonowania państwa, zarówno 
w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej stanowią domenę Rady Ministrów, nie 
Prezydenta. Jeśli już Konstytucja przewiduje na tym polu jakieś uprawnienia 
głowy państwa, to nie mają one charakteru samodzielnego a dla ich realizacji 
konieczna jest współpraca Prezydenta z rządem. Trafnie stan ten opisywał Wie-
sław Skrzydło wskazując, iż: „Twórcy Konstytucji nie zamierzali włączać Pre-
zydenta w bieżącą grę polityczną, w realizację bieżącej polityki państwa. Prezy-
dent został potraktowany bardziej jako arbiter czuwający nad równoważeniem 
władz, nad sprawnym funkcjonowaniem władzy państwowej i ciągłością pań-
stwa” (Skrzydło 2009, s. 151). Wobec powyższego nie może ulegać wątpliwości,  
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iż w ramach dualnej egzekutywy, pod względem posiadanych kompetencji to 
Rada Ministrów przeważa i dominuje w aspekcie realizacji klasycznych funkcji 
władzy wykonawczej. 

Oprócz powyższego istnieje jeszcze jedna bardzo ważna, nie omówiona 
dotąd grupa uprawnień, obejmująca instrumenty, które to zapewniają egzeku-
tywie wpływ na proces legislacyjny. W tej sferze brak jest natomiast kompe-
tencyjnej przewagi rządu nad głową państwa, wręcz przeciwnie, to Prezydent 
dysponuje tu wyraźną przewagą. Wynika to z faktu, iż wpływ Rady Ministrów 
na proces stanowienia prawa jest niewielki, co wiąże się z nikłym stopniem 
zracjonalizowania tej sfery działalności rządu. Posiadane przez gabinet prawo 
inicjatywy ustawodawczej oraz przysługująca mu wyłączność w kwestiach bu-
dżetowych nie mogą zostać uznane za środki wzmacniające rząd, gdyż są to 
uprawnienia jakie tradycyjnie przysługują mu w systemie parlamentarnym. 
Tym samym nie stanowią instrumentów racjonalizacji sensu stricto. Właściwie 
jedynym instrumentem racjonalizacji „wzmacniającym” w tej sferze Radę Mi-
nistrów jest tzw. klauzula pilności. Jej zastosowanie przez gabinet pozwala na 
skrócenie czasu rozpatrywania pilnego projektu ustawy przez Senat z 30 do 14 
dni oraz skrócenie terminu na zajęcie stanowiska przez Prezydenta z 21 do 7 
dni (art. 123 KRP). Mimo to owy instrument już sam w sobie trudno uznać 
za istotne wzmocnienie rządu w sferze legislacji, nie mówiąc już o tym, iż jego 
konstrukcja na gruncie ustawy zasadniczej  pozostawia wiele do życzenia, unie-
możliwiając realizację podstawowego założenia tego rozwiązania ustrojowego  

– jak najszybszego uchwalenia projektu ustawy, któremu rząd nadał klauzulę 
pilności. Wskazuje się iż głównym mankamentem regulacji konstytucyjnej jest 
brak określenia skutków wdrożenia trybu pilnego dla postępowania z projek-
tem ustawy w Sejmie, co negatywnie wpływa na skuteczność stosowania trybu 
pilnego w praktyce ustrojowej, albowiem tempo prac nad ustawą w tej fazie 
postępowania stymuluje nie formalnie określona pilność projektu, lecz poli-
tyczna wola większości parlamentarnej (Patyra 2017, s. 45). 

Inaczej przedstawia się zracjonalizowanie partycypacji Prezydenta w pro-
cesie legislacyjnym. Głowa państwa zgodnie z art. 118 KRP posiada prawo 
inicjatywy ustawodawczej, co jednak nie stanowi standardowo przysługującej 
Prezydentowi w systemach parlamentarnych kompetencji. Wyposażenie Pre-
zydenta w możliwość przedkładania Sejmowi własnych projektów ustaw nale-
ży zatem odmiennie niż w przypadku rządu – traktować jako instrument racjo-
nalizacji wzmacniający głowę państwa. Warto tu przypomnieć, iż uprawnienie 
to nie przysługuje ani Prezydentowi Niemiec ani nawet Prezydentowi Francji. 
Ten ostatni posiada jedynie inicjatywę w przedmiocie zmiany Konstytucji, 
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niemniej dzieli ją z szefem rządu, od którego wniosku jest uzależniony. Polska 
ustawa zasadnicza natomiast w art. 235 ust. 1 daje Prezydentowi możliwość 
wniesienia projektu o zmianie Konstytucji, z kolei rząd pomija, pozbawiając 
go tym samym tego uprawnienia. 

Instrumentem, który jednak najbardziej wzmacnia głowę państwa jest 
(występujące także w systemie semiprezydenckim) prawo weta ustawodawcze-
go. Jego zastosowanie skutkuje przekazaniem ustawy Sejmowi do ponownego 
jej rozpatrzenia. Wówczas do ponownego uchwalenia ustawy przez pierwszą 
izbę parlamentu i tym samym do odrzucenia prezydenckiego weta wymagana 
jest większość 3/5 głosów wyrażonych w obecności co najmniej połowy usta-
wowej liczby posłów (art. 122 ust. 5 KRP). Taka konstrukcja weta ustawodaw-
czego sprawia, iż ma ono charakter zawieszający. Przy ocenie tego rozwiązania 
ustrojowego znaczenie jednak ma przede wszystkim praktyka ustrojowa, a ta 
z kolei pokazuje, iż w polskiej rzeczywistości politycznej występują ogromne 
trudności z zebraniem wskazanej większości, która to mogłaby obalić weto gło-
wy państwa, co sprawia iż zawetowany projekt ustawy najczęściej nie wchodzi 
w życie. Siła tego instrumentu polega zatem na powierzeniu głowie państwa 
decydującego głosu, od którego praktycznie zależy finalne wejście ustawy do 
obrotu prawnego, albowiem teoretycznie weto Prezydenta ma charakter zawie-
szający, jednakże po uwzględnieniu polskich standardów i chwiejnej sceny po-
litycznej, prezydenckie weto jest de facto wetem absolutnym. Powyższe dobrze 
obrazuje, iż w ramach dualnej egzekutywy, w sferze kompetencji wpływających 
na proces legislacyjny to Prezydent dysponuje silniejszymi instrumentami. 

Przeprowadzona analiza pokazuje, iż polski system parlamentarny jest 
bogaty w różnorodne instrumenty racjonalizacji, których beneficjentami są 
zarówno Prezydent jak i Rada Ministrów z premierem. Co istotne, zastosowa-
ne w polskim ustroju instrumenty pochodzą z dwóch różnych typów rządów. 
Pozycja głowy państwa została wzmocniona za pomocą rozwiązań typowych 
dla francuskiego systemu semiprezydenckiego, natomiast w odniesieniu do 
ukształtowania silnej pozycji rządu zastosowano mechanizmy ustrojowe wła-
ściwe dla systemu kanclerskiego. Trafnie wskazuje Sławomir Patyra iż:  „Tym 
samym w postanowieniach Konstytucji skojarzone zostały elementy dwóch 
modeli, zasadniczo przeciwstawnych, co już samo w sobie jest przejawem bra-
ku racjonalności” (Patyra 2017, s. 41). Twórcy ustawy zasadniczej dokonując 
racjonalizacji polskiego systemu parlamentarnego nie byli zdecydowani, co do 
tego który pion dualnej egzekutywy uczynić docelowym beneficjentem proce-
su racjonalizacji. Tym samym część rozwiązań zapożyczyli z systemu semipre-
zydenckiego, a część z systemu kanclerskiego, nie opowiadając się wyraźnie za 
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którymkolwiek z nich. Brak konsekwencji ustrojodawcy wyraźnie przełożył się 
na kształt  całego systemu Rzeczypospolitej. Stwierdzić wszak można, iż pol-
ski parlamentaryzm zracjonalizowany cechuje brak wyraźnej idei przewodniej 
w aspekcie określenia głównego adresata procesu nacjonalizacji, co sprawia iż 
jego konstrukcja balansuje między niemieckimi a francuskimi rozwiązaniami 
systemowymi. 

Wobec powyższego przeprowadzenie ponownej racjonalizacji polskiego 
systemu rządów uznać należy za ważny postulat de lege ferenda. Nie wchodząc 

- z uwagi na charakter niniejszego opracowania - w szczegółowe przedstawie-
nie konkretnych rozwiązań ustrojowych, jakie to można by było zaaplikować 
do polskiego systemu w ramach procesu jego racjonalizacji, warto jednak  
w tym miejscu rozstrzygnąć rzecz najważniejszą dla całego omawianego proce-
su, od której to niewątpliwie należy rozpocząć przeprowadzenie całej racjona-
lizacji. Chodzi mianowicie o obranie konkretnego kierunku planowanych mo-
dyfikacji, czyli określenie naczelnego adresata kompetencyjnych przysporzeń  
w ramach procesu racjonalizacji. Dokonanie wyboru między rządem a głową 
państwa nie jest wcale zadaniem prostym, albowiem każdy z obydwu członów 
egzekutywy, odpowiednio wzmocniony może doprowadzić do usprawnienia 
funkcjonowania całego systemu. 

W literaturze najczęściej wskazuje się na Radę Ministrów, jako na benefi-
cjenta procesu racjonalizacji, co koresponduje z następującym stwierdzeniem 
Leszka Garlickiego:„Najbardziej typową formą racjonalizacji systemu parla-
mentarnego nie jest jednak nadmierne wzmacnianie pozycji prezydenta, ale 
zmiana zasad stosunku między parlamentem a rządem” (Garlicki 2016, s. 92). 
Nie można w pełni zgodzić się z powyższym wskazaniem, albowiem traktu-
je ono proces racjonalizacji zbyt wąsko, sprowadzając go jedynie do swoistej 
korekty zasad odpowiedzialności parlamentarnej gabinetu. Nie przemawia 
wystarczająco za wyborem rządu na beneficjenta racjonalizacyjnych zabie-
gów, ponieważ ten zawsze w mniejszym bądź większym stopniu ową odpo-
wiedzialność ponosił będzie, co przecież stanowi fundament całego systemu 
parlamentarnego, którego to racjonalizacja zmienić nie może. W tym przy-
padku to Prezydent jest zdecydowanie trafniejszym wyborem na docelowego 
adresata racjonalizacji, gdyż nie ponosi on odpowiedzialności parlamentarnej, 
przez co w większym stopniu niż rząd może stanowić przeciwwagę dla legisla-
tywy. Skonstatować zatem należy, iż wybór jednego z dwóch członów dualnej 
egzekutywy na beneficjenta procesu racjonalizacji winien być rozpatrywany 
pod kątem dwojakiego rodzaju korzyści jakie może przynieść, co związane jest  
z odmienną specyfiką każdego z dwóch organów władzy wykonawczej. Rada 
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Ministrów dysponuje rozbudowanym instytucjonalnie aparatem oraz profe-
sjonalnym zapleczem administracyjnym, którego nie posiada głowa państwa. 
Tym samym wzmocnienie rządu kosztem parlamentu, pozytywnie wpłynie 
na efektywność decyzyjną gabinetu, umożliwiając mu większą koncentrację 
wokół bieżących spraw państwa. Natomiast Prezydent, jako organ w pełni od 
parlamentu niezależny, wzmocniony odpowiednimi instrumentami, stanowić 
będzie dlań przeciwwagę i w konsekwencji, umożliwi osiągnięcie stanu rów-
nowagi między legislatywą a egzekutywą, która to mimo wyraźnego wskazania 
art. 10 KRP pomiędzy powyższymi władzami nie występuje, a której to wystą-
pienie nie jest możliwe poprzez wzmocnienie rządu.

Podsumowanie

Racjonalizacja systemu parlamentarnego, choć różnie pojmowana, różnie 
realizowana, ma we wszystkich przypadkach jeden podstawowy cel - usprawnie-
nie poddanego jej modyfikacjom systemu rządów i w konsekwencji zapewnie-
nie optymalizacji funkcjonowania całego państwa. Powyższy cel, w zależności 
od wariantu racjonalizacji osiągnąć można na co najmniej kilka sposobów. 

Najbardziej podstawowa postać racjonalizacji zakłada przekształcenie tzw. 
parlamentaryzmu monistycznego cechującego się preponderancją legislatywy 
w tzw. parlamentaryzm dualistyczny opierający się na równowadze między 
legislatywą, a egzekutywą.  To właśnie zniwelowanie dominacji parlamen-
tu i zapewnienie w konsekwencji równowagi między władzą ustawodawczą  
a wykonawczą, prowadzić ma do optymalizacji funkcjonowania całego sys-
temu. Skutek ten osiąga się poprzez wdrożenie odpowiednich instrumentów 
racjonalizacji, wzmacniających władzę wykonawczą. Z uwagi na fakt, iż system 
parlamentarny cechuje dualizm egzekutywy, owo wzmocnienie może dotyczyć 
każdego z jej członów. To z kolei prowadzi do rozróżnienia w ramach parla-
mentaryzmu zracjonalizowanego konkretnych modeli, w zależności od tego, 
który pion egzekutywy staje się beneficjentem w ramach procesu racjonaliza-
cji. W Niemczech silna pozycja przypada szefowi rządu, natomiast we Francji 
głowie państwa. Oba systemy, pierwszy - kanclerski, drugi - semiprezydencki, 
stanowią modele zracjonalizowanego parlamentaryzmu. 

Polski system parlamentarny zawiera w sobie wiele mechanizmów  
racjonalizacji, które odnaleźć można przede wszystkim w ustawie zasadniczej. 
Mimo tego racjonalizacji polskiego parlamentaryzmu brak jest konkretne-
go zamysłu oraz idei przewodniej. Z jednej strony bowiem można odnaleźć  
w nim instrumenty zaczerpnięte z modelu kanclerskiego, które wzmacniają 
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rząd z premierem na czele, z drugiej zaś strony rozwiązania wzmacniające  
w pewnych sferach urząd Prezydenta, co z kolei przybliża je do modelu se-
miprezydenckiego. W konsekwencji można stwierdzić, iż parlamentaryzm 
zarysowany na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. cechuje brak konsekwencji  
w wyraźnym określeniu adresata racjonalizacji, co sprawia iż jego konstrukcja de 
facto lawiruje między niemieckimi a francuskimi rozwiązaniami systemowymi.
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Rzeczpospolita Polska republiką 
formalnie czy realnie? Ocena 

realizacji republikańskich 
zasad ustrojowych 

Abstrakt: Artykuł na podstawie analizy tradycji republikańskiej na przestrzeni 
wieków oraz poprzez wskazanie na kluczowe cechy republikanizmu, próbuje 
określić, co dla współczesnych państw oznaczać powinien ustrój republikański. 
Wskazana wyżej analiza republikanizmu służy rozważaniom, na ile Polska swo-
im ustrojem i praktyką realizuje republikańskie idee. Postawione pytanie jest 
związane z pojęciem „rzeczpospolita”, które wchodzi w skład oficjalnej nazwy 
państwa polskiego, a które jest nawiązaniem do republikańskiego pojęcia res 
publica. Przez wzgląd na to pojęciowe nawiązanie, opisane zostało, na ile nazwa 
państwa pozostaje spójna z rzeczywistym funkcjonowaniem państwa jako re-
publiki. W niniejszej pacy  ustrój republikański został scharakteryzowany jako 
ustrój, w którym obywatele są aktywni, biorą udział w sprawowaniu władzy  
i kierują się dobrem wspólnym. Wskazano, iż oprócz formalnego zagwaranto-
wania obywatelom możliwości uczestnictwa w sprawowaniu władzy, potrzebne 
jest rzeczywiste wykorzystywanie owych praw. W takim kontekście ocenione 
zostało, czy polskie prawo gwarantuje obywatelom dostateczny udział w spra-
wowaniu władzy oraz, czy obywatele swoją postawą zasługują na miano obywa-
teli z perspektywy republikańskiej myśli. 

Słowa kluczowe: republikanizm, rzeczpospolita, społeczeństwo obywatelskie, 
dobro wspólne.
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WSTĘP

Po burzliwych latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i przemianach ja-
kie nastąpiły w latach dziewięćdziesiątych, państwo polskie powróciło do trady-
cyjnej nazwy nawiązującej do historii sprzed rozbiorów Polski w XVIII wieku 
oraz sprzed II Wojny Światowej, a więc do czasów Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów i II Rzeczpospolitej. Konstytucja Polski z 1997 r.1 używa sformułowania 

„rzeczpospolita” już w Preambule Konstytucji oraz jako tytuł pierwszego roz-
działu. Wobec takiego wyeksponowania tego pojęcia, pojawia się pytanie, co 
nazwa „rzeczpospolita” oznacza dla ustroju i sposobu funkcjonowania państwa 
polskiego. Czy jest to jedynie chęć kontynuowania historycznego nazewnictwa 
państwa, czy może ustrojodawca chciał ponadto utworzyć system polityczny  
w duchu republikańskiej tradycji? Na takie rozumienie wskazywała by etymolo-
gia słowa „rzeczpospolita”, nazwa ta to przecież nawiązanie do znanego z trady-
cji republikańskiej pojęcia res publica, czyli rzecz wspólna. Wspomniana rzecz 
wspólna, jest wspólna w tym sensie, że wspólnie zobowiązuje do troski o nią. 
Res publica w republikanizmie to przede wszystkim postawa wobec wspólnoty, 
gotowość służby wspólnemu dobru (Stawroski 2013a). 

Odpowiedź na pytania o zamiary ustrojodawcy nie jest oczywista, tak jak 
nie jest oczywiste co obecnie oznacza republikanizm i republika. Współcze-
śnie często słowo „republika” postrzegane jest jako synonim „demokracji”, co 
można uzasadniać tym, że republika może kojarzyć się z ustrojem, w którym 
wszyscy obywatele uczestniczą we współdecydowaniu o losach państwa. Zde-
cydowanie najbardziej rozpowszechnione jest rozumienie republiki jako prze-
ciwieństwa monarchii, stąd państwa niemonarchiczne są zwane republikami, 
bez względu na zasadnicze różnice ustrojowe, które pomiędzy nimi występują 
(Stawroski 2013a). Inne rozumienie republikańskiego systemu politycznego, 
to takie, które nie dzieli państw na monarchie i republiki, lecz skupia się na 
ocenie pod względem istnienia w danym systemie przestrzeni do realizacji 
wspólnego dobra oraz funkcjonowania obywateli w przestrzeni publicznej 
(Stawroski 2013a). 

Na niejednoznaczność użytego w Konstytucji terminu „rzeczpospolita” 
wskazuje m.in. jeden z badaczy ustroju państwa polskiego wskazując, że ter-
min ten może być rozumiany przynajmniej w trzech znaczeniach: 

I. jako nawiązanie do tradycyjnej nazwy państwa polskiego używanej od 
końca XV w. (a więc również za czasów monarchii),

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997 nr 78 poz. 483.
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II. oznaczać republikę jako określenie systemu politycznego państwa,
III. wskazywać na wspólnotę mieszkańców państwa. 

Według autora tej interpretacji, mimo że w postanowieniach obecnej 
Konstytucji brak jest jednoznacznego stwierdzenia, że Polska jest republiką jak 
było to określone w art. 1 tzw. Konstytucji marcowej2, to nie należy wykluczać 
rozumienia nazwy państwa również jako wskazującej na republikański charak-
ter państwa (Dudek i in. 2009, s. 28-29).

Wydaje się jednak, że samo nazwanie państwa „rzeczpospolitą” czy też 
„republiką”, to za mało by stwierdzić, że państwo takie faktycznie realizuje re-
publikańskie idee. Rozważając na ile model ustroju państwa polskiego wpisuje 
się w doktrynę republikańską wypada na początku zastanowić się, jak rozumieć 
należy republikanizm. Nie jest to proste zadanie, gdyż doktryna ta wywodzi się 
jeszcze z czasów antycznych, poczynając od takich myślicieli jak Platon, Ary-
stoteles czy Cyceron. Myśl republikańska ewoluowała przez wieki, a wybitni 
przedstawiciele tego nurtu kładli nacisk na jego różne aspekty. Postrzeganie 
republikanizmu będzie odmienne w różnych państwach. Jak słusznie opisu-
je autor publikacji poświęconej republikanizmowi: „tradycja republikańska 
jednego kraju różni się od republikanizmu innego. Przykładowo, kupiecki, 
holenderski republikanizm, to nie szlachecki republikanizm Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów z elekcyjnym monarchą jako ważnym elementem systemu. 
Republikanizmu weneckiego nie sposób z kolei utożsamiać z jego francuską 
odmianą. Warto zatem zaraz na wstępie podkreślić, że republikanizm ma 
wiele zmiennych twarzy. Twarze te przybierają nieraz zaskakujący wyraz […]” 
(Kimla 2014, s. 529). Zgadzając się z tezą, że republikanizm ma wiele twarzy 
i powstały rozbieżne wizje tego czym jest, niełatwo jest zdefiniować to pojęcie. 
Profesor Hubert Izdebski wskazuje, że encyklopedyczna definicja republikani-
zmu brzmi: „doktryna polityczna stworzona przez myślicieli starożytnych, ma-
jąca pewną kontynuację w myśli nowożytnej, głosząca powiązanie instytucji 
niemonarchicznych z katalogiem cnót obywatelskich” (Izdebski 2017, s. 52).  
To zwięzłe określenie republikanizmu, na potrzeby dalszych rozważań wymaga 
jednak rozszerzenia. Przydatnym może się okazać przeanalizowanie, jak myśl 
ta ewoluowała i jakie miała punkty wspólne na przestrzeni wieków.

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r., Dz. U. nr 44, poz. 267  
z późn. zm.)
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Zaczynając od początków wypada cofnąć się do czasów Platona i Ary-
stotelesa. Ci wielcy filozofowie mieli niebagatelny wpływ na kształtowanie się 
republikanizmu. W myśleniu republikańskim u Platona chodziło o budowę 
sprawiedliwego państwa (Kimla 2014, s. 531). Platon zwracał uwagę, że kwe-
stią kluczową dla sprawiedliwego i dobrze rządzonego państwa jest postawa 
rządzących, którzy powinni kierować się dobrem wspólnoty, powinni przyj-
mować postawę służebną, stać na straży polis i jej ładu (Stawroski 2013a).  
Z takiego myślenia o polityce wybrzmiewa potrzeba budowania ładu politycz-
nego opartego na prawie i słuszności, który umożliwia realizację dobrego życia 
członków wspólnoty (Pietrzyk-Reeves 2013, s. 53). Pojawia się tu też cha-
rakterystyczne dla republikanizmu służebne rozumienie władzy. Ideałem jest 
bezinteresowna służba publiczna oraz stronienie od partykularnych interesów 
wśród ludzi u sterów władzy.

Myśl republikańską rozwinął uczeń Platona – Arystoteles. Arystoteles 
kładł nacisk na rolę obywatela, a był nim ten, kto potrafił jak najlepiej trosz-
czyć się o dobro wspólnoty, według niego oznaczało to, że: „ten, kto to zadanie 
to lekceważy i we władzy szuka wyłącznie okazji do realizacji własnego interesu, 
nie zasługuje na miano obywatela” (Stawroski 2013b). W świecie greckich 
poleis obywatel nieangażujący się w sprawy państwa to obywatel bezużytecz-
ny, natomiast właściwy ustrój to taki, w którym rządzący mają na celu dobro 
ogółu. W wizji Arystotelesa ustrój idealny to politeia, która była pomysłem 
ustroju mieszanego, w którym dominuje „klasa średnia”, co miało zabezpie-
czać ustrój przed degeneracją. Elementem tej klasycznej republikańskiej teorii 
jest też przekonanie, że dobry ustrój nie sprowadza się tylko do rozwiązań 
instytucjonalnych, ale również do kształtowania charakteru człowieka i jego 
cnót (Pietrzyk-Reeves 2013, s. 51). Już wśród starożytnych wyłania się zatem 
pojęcie dobra wspólnego. Zresztą nie bez powodu republikanizm swą nazwę 
wywodzi łacińskiego słowa res publica. Dla starożytnych kierowanie się do-
brem wspólnym to przede wszystkim postawa wobec wspólnoty, dla której 
gotowość służby wspólnemu dobru jest sprawą oczywistą i znajduje się na 
szczycie hierarchii wartości. Tak to pojęcie rozumiał też Cyceron: „wspólna 
sprawa, o którą dbamy pospołu, nie jako bezładna gromada, tylko liczne zgro-
madzenie, jednoczone uznawaniem prawa i pożytków z życia we wspólnocie” 
(Cycero 1999, s. 26).

Swój wkład w proces powstawania doktryny republikańskiej miał również 
Niccolo Machiavelli. Mimo że powszechnie kojarzy się on raczej z dziełem 
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„Księżę” i przedstawioną tam wizją sprawowania władzy, to nie można zapomi-
nać, że dostrzegał on także zalety republiki. Twierdził, że aby republika była 
sprawnym ustrojem, obywatele powinni cechować się cnotami politycznymi 
takimi jak roztropność, sprawiedliwość, dzielność oraz odwaga w pokonywa-
niu trudności. W jego wizji również wybrzmiewa przekonanie, że najwyższym 
dobrem jest dobro wspólne. Machiavelli ostrzegał jednak, że ideał politycz-
ny republikanizmu jest trudny do urzeczywistnienia oraz podatny na tyranię  
w trudnych czasach, stąd to właśnie stabilność ustroju republikańskiego jest 
według niego problemem (Raburski 2012, s. 117-118). Szczególnie zapatrzo-
ny we wspólnotę państwa i dobro wspólne, którym według niego należało 
kierować się zawsze ponad własnymi interesami, był także Jan Jakub Rousse-
au. Kluczowym pojęciem dla jego koncepcji ustrojowej była wola powszech-
na, która stanowić miała wyraz woli narodu kierującego się cnotą. Rousseau 
dość radykalnie twierdził, że człowiek staje się cnotliwy dopiero, kiedy podpo-
rządkowuje się woli powszechnej, a państwo staje się dla ludzi ojczyzną, gdy 
człowiek stanie się obywatelem rozumiejącym swoje prawa i poczuwającym 
się do odpowiedzialności za państwo (Siemiątkowski 2016, s. 71). W prze-
słaniu Rousseau pojawiają się podstawowe elementy republikanizmu - wiara  
w siłę cnót obywatelskich oraz sprowadzanie wolność do praw partycypacyj-
nych (Izdebski 2017, s. 54).

Nie sposób pominąć w tej analizie czasów Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów. Ówcześni polscy teoretycy państwa, podobnie jak teoretycy republi-
kańscy, za najlepsze rozwiązanie ustrojowe uznali rząd mieszany - monarchię 
mixta. Mimo że mamy w tamtych czasach do czynienia z monarchią, to każdy 
z trzech stanów (król, arystokracja i szlachta) miał swoje miejsce w tej kon-
strukcji ustroju mieszanego, a król niekoniecznie był w tej konstrukcji najważ-
niejszy. Panowanie nastojów republikańskich w tym ustroju, doskonale oddaje 
panująca wówczas i znana do dziś zasada: „nic o nas bez nas” (Grześkowiak-

-Krwawicz 2020, s. 15-17).
Koniec XVIII w. pozwolił na rozwijanie się idei republikańskich w nowo 

kształtującym się państwie Stanów Zjednoczonych. Jeszcze w czasach, gdy 
Ameryka Północna była kolonią brytyjską, funkcjonowały tam małe wspólno-
ty rządzące się na sposób republikański. Później idee republikańskie przyświe-
cały amerykańskim ojcom założycielom. Jednak w środowisku amerykańskim 
realizacja idei republikańskich musiała zostać pogodzona z równie popular-
nymi demokratycznymi ideałami równościowymi i liberalnym postrzeganiem 
indywidualnej wolności, podczas gdy tradycyjny republikanizm był wspólno-
towy i arystokratyczny (Czerwiński 2017, s. 47). Mimo to w Stanach Zjedno-
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czonych na wyjątkowe podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie obywateli  
w życie publiczne poprzez udział Amerykanów w decydowaniu o sprawach 
publicznych i sprawowaniu władzy, o czym pochlebnie wypowiadał się Alexis 
de Tocqueville. W swoim dziele O demokracji w Ameryce takie zaangażowanie 
wywodził bezpośrednio z zasady suwerenności ludu (Ptaszyk 2011, s. 129). 
Alexis de Tocqueville podkreślał rolę instytucji gminnych dla działania obywa-
teli w sferze publicznej oraz to, że udział w sprawowaniu rządów jest źródłem 
cnót obywatelskich (Ptaszyk 2011, s. 129-130).

OBRAZ REPUBLIKI

Jak można zauważyć obraz republiki może się różnić w zależności od cza-
sów i położenia geograficznego. Mimo że obecnie przyjmuje się, że ma być to 
ustrój niemonarchiczny, to biorąc pod uwagę przeszłość nie zawsze było to 
kluczowe. Przenosząc się do współczesności i próbując określić jak współcze-
śnie powinien wyglądać idealny ustrój republikański, spróbuję wskazać klu-
czowe cechy dla republiki i republikanizmu. W świetle rozważań dotyczących 
przeszłości oraz współczesnego postrzegania świata, republika powinna być 
wspólnotą wolnych, równych wobec prawa obywateli. Republika powinna 
być rządzona prawami, w których tworzeniu aktywnie biorą udział obywatele.  
Co warto podkreślić, w przeciwieństwie do liberalizmu, republikanizm przyj-
muje, że aby być wolnym, nie wystarczy być wolnym od ingerencji ze strony 
innych, lecz ważny jest udział w polityce (Krasnodębski 2010, s. 203). Nie-
zwykle ważnym punktem w republikańskim credo jest partycypacja obywateli 
w rządzeniu państwem oraz trwałe zaangażowanie w prace na rzecz wspólne-
go dobra (Kimla 2014, s. 534-535). Biorąc pod uwagę jak odmienne były 
losy republikanizmu w różnym miejscu i czasie, nie dziwi niejednoznaczność 
tego pojęcia. Jednocześnie mimo odmienności pojawiają się cechy wspólne, 
które pozostały aktualne i wartościowe dla współczesnych państw i to te ce-
chy stanowią punkt odniesienia dla dalszych rozważań na temat realizacji re-
publikańskich idei przez państwo polskie. Zatem próbując wyjaśnić co jest 
istotne dla idealnego ustroju w doktrynie republikańskiej, to zaczynając od 
podstaw, należy wskazać, że państwo, które chce realizować myśl republikań-
ską powinno gwarantować obywatelom możliwość uczestniczenia w sprawo-
waniu władzy. Obywatel w republice powinien być aktywny i nieustanie mieć 
możliwość wpływania na interesy wspólnoty jaką jest państwo. Obywatele 
powinni aktywnie uczestniczyć w sprawach publicznych, a samo uczestnic-
two w wyborach raz na kilka lat jest niewystarczające dla statusu republika-
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nina (Raburski 2012, s. 118). Obywatelom do umożliwienia uczestnictwa  
w sprawowaniu władzy potrzebne są odpowiednie narzędzia, takie jak wybory 
powszechne, obywatelska inicjatywa ustawodawcza czy referendum. Obserwu-
jąc rzeczywistość okazuje się jednak, że nie jest to wystarczające, gdyż przepisy 
zapewniające możliwość działalności obywatelskiej, choć konieczne, nie po-
wodują rzeczywistego wykorzystywania stworzonych możliwości partycypacji 
i tylko w ograniczonym stopniu oddziałują na aktywność społeczną (Kuciń-
ski, Wołopiuk 2012, s. 176-177). Oznacza to, że władze państwa chcącego 
być republiką powinny być nieustannie zobowiązane do prowadzenia dialogu  
z obywatelem oraz powinny mobilizować i zachęcać do uczestniczenia w życiu 
politycznym państwa. Takiemu podejściu władz do społeczeństwa służy zasada 
otwartego rządu, wiążąca się z tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego, któ-
ra mówi, że aby obywatele mogli w pełni uczestniczyć w demokratyczny sposób  
w sprawowaniu władzy zwierzchniej w państwie, muszą dysponować wiedzą  
o sprawach publicznych, muszą móc właściwie kontrolować piastunów orga-
nów państwowych, oraz partycypować w procesach decyzyjnych. Partycypa-
cja według zasady otwartego rządu powinna opierać się na jawności działania 
władzy publicznej, umożliwiającej poznanie przyczyn i motywacji podejmo-
wanych przez władze decyzji oraz na wysłuchiwaniu obywateli i braniu ich 
stanowiska pod uwagę w procesie zarządzania polityką państwa (Rzuciło 2015,  
s. 35-36). Obywatel powinien być informowany o tym, co wybrane przez 
niego władze planują oraz powinien mieć prawo do realnej dyskusji na eta-
pie podejmowania przez władze decyzji, zwłaszcza w kluczowych dla społe-
czeństwa sprawach. Przydatna w republikańskim ustroju wydaje się również 
decentralizacja władzy, na co wskazywał Alexis de Tocqueville, chwaląc za to 
Amerykanów (Ptaszyk 2011, s. 129-130), gdyż to dzięki uczestniczeniu w sa-
morządzie małych, lokalnych wspólnot obywatel może mieć bieżące poczucie 
faktycznego wpływu na to, co dzieje się wokół niego. 

Chcąc zgodzić się w tym miejscu z antycznymi myślicielami co do tego, 
że rozwiązania instytucjonalne i systemowe choć konieczne, nie są wystarczają-
ce, chciałabym zwrócić uwagę na postawę społeczeństwa. Idealny ustrój repu-
blikański nie zaistnieje bez obywateli – republikanów. Republikanin powinien 
być zainteresowany życiem społecznym i politycznym zarówno małej wspól-
noty lokalnej w której żyje na co dzień, jak i losami całego państwa. Taki oby-
watel powinien angażować się w różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje 
obywatelskie, brać udział w debacie publicznej. Znaczenie postawy obywatela 
dla państwa będącego republiką szczególnie podkreślał wskazany wcześniej 
Rousseau mówiąc: „Kiedy tylko ktoś mówi o sprawach państwa: Co mnie to 
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obchodzi? - należy uważać państwo za zgubione” (Rousseau 1966, s. 112).  
Aby obywatel był aktywnie i świadomie zaangażowany w losy państwa po-
trzebna mu ku temu odpowiednia wiedza i cechy charakteru. Zdaniem Alexisa 
de Tocqueville’a do uczestniczenia w sprawowaniu władzy przez obywateli po-
trzebny jest wysoki stopień wiedzy o sprawach publicznych. W kształtowaniu 
tej wiedzy ważną rolę odgrywa wykształcenie, jednak szkolna wiedza nie wy-
starcza i kluczowe jest doświadczenie zdobywane przez uczestnictwo w życiu 
politycznym (Ptaszyk 2011, s. 131). W kontekście kształcenia, na podkreśle-
nie zasługuje nie tylko znaczenie edukacji dzieci jako nowych obywateli, ale 
również potrzeba bieżącego edukowania dorosłych obywateli i kształtowania 
ich cnót, zwłaszcza przez działanie na rzecz wspólnoty. W tym kontekście poja-
wia się potrzeba budowania społeczeństwa obywatelskiego i jego różnych prze-
jawów, takich jak organizacje, stowarzyszenia, fundacje, ruchy społeczne itp. 
Jednak wartościowe są również niezinstytucjonalizowane sytuacje wspólnego 
działania obywateli, w których ludzie pracują wspólnie i uzgadniają, co jest ich 
dobrem wspólnym, co podnosi jednocześnie ich kompetencje komunikacyjne. 
Dzięki takim sytuacjom ludzie nabierają też odwagi do głoszenia własnych 
poglądów, trenują tolerancję dla poglądów odmiennych, nabierają emocjo-
nalnego zaangażowanie we wspólnotę oraz doświadczają potrzeby udzielania 
sobie wzajemnego wsparcia (Czerwiński 2017, s. 54-55). Efekty edukacji nie-
formalnej w postaci rezultatów wspólnych przedsięwzięć inicjowanych przez 
obywateli, zwłaszcza mieszkańców społeczności lokalnych, mogą pomóc po-
zbywać się panującego mylnego przekonania o braku wpływu obywateli na to, 
co dzieje się w państwie (Gierszewski 2014, s. 152). 

Ponieważ republika jest postrzegana przez jej orędowników wręcz za 
ustrój wzniosły, gdyż według nich dostarcza wyższego modelu życia niż dzi-
siejsza liberalna demokracja (która gloryfikując wolność negatywną, nie nakła-
da obowiązków wobec państwa), to dlatego przedstawiciele republikanizmu 
tak duże wymagania stawiają wobec społeczeństwa. Dla przykładu Immanuel 
Kant uważał republikę za ustrój odpowiadający wymogom rozumu (Kimla 
2014, s. 530), stąd tak silne akcentowanie wykształcenia i podkreślane w li-
teraturze to, że: „aby republika była sprawnym ustrojem, obywatele muszą 
się cechować określonymi cnotami politycznymi, takimi jak roztropność czy 
sprawiedliwość” (Raburski 2012, s. 117). W tym kontekście rola państwa  
w myśleniu republikańskim, to wychowywanie ludzi poprzez oddziaływanie 
na ich motywacje, co nie jest prostym zadaniem (Kimla 2014 s. 532). Wśród 
cnót obywatelskich, które należy wykształcić w społeczeństwie, szczególnie 
zwraca się uwagę na cnotę aktywności obywateli w samoorganizacji, która jest 
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podstawą silnego społeczeństwa obywatelskiego oraz na cnotę kierowania się 
wspólnym dobrem. Posiadanie takich cech składa się na dojrzałą tożsamość 
obywatelską (Gierszewski 2014, s. 150).

Z uwagi na swoje cechy republikanizm dużo uwagi przywiązuje do funk-
cjonowania sfery publicznej, gdzie dochodzi do uzgadniania tego co stanowi 
dobro wspólne, a w której mogą ścierać się ze sobą różne wartości, postawy  
i interesy. By ta istotna sfera działała prawidłowo, konieczne są wykształcone 
kompetencje komunikacyjne, na które składają się m.in. umiejętność słuchania, 
zrozumiałego formułowania swoich wypowiedzi oraz opinii, a także racjonal-
nego argumentowania, radzenia sobie z manipulacjami, a ponadto negocjowa-
nia i osiągania kompromisu. Umiejętności komunikacyjne obywateli to oczy-
wiście niejedyny warunek by sfera publiczna działała prawidłowo. Musi być 
ona także przestrzenią wolną od manipulacji, indoktrynacji oraz umożliwiać 
istnienie w debacie zróżnicowanych poglądów (Czerwiński 2017, s. 52-53). 
Wspólnota obywatelska powinna być otwarta na wymianę rozbieżnych poglą-
dów i powinna umieć uzgadniać kompromisy. Społeczeństwo republikańskie 
powinno szanować swoje prawa i z nich korzystać, powinno umieć wznieść się 
ponad własne interesy i potrafić uwzględniać to, co będzie najlepsze dla całej 
społeczności. Uzgodnienie co jest dobrem wspólnym wymaga wspomnianych 
wcześniej kompetencji komunikacyjnych. Dopiero gdy społeczeństwo stanie 
się faktycznie obywatelskie, będzie zdolne do świadomego wyboru swoich 
przedstawicieli oraz korzystania z zalet demokracji przedstawicielskiej. 

Ponieważ „republika” jest zjawiskiem wielowymiarowym, odnoszącym 
się zarówno do aspektu prawno-ustrojowego i politycznego, jaki do relacji 
państwa wobec obywateli (Dudek i in. 2009, s.127), to by umożliwić ocenę 
tego, czy Polska realizuje ustrój w duchu republikańskim, odnieść należy się do 
rozumienia republiki w aspekcie formalnych możliwości uczestniczenia oby-
wateli w sprawowaniu władzy, a także praktyki wykorzystywania tych możli-
wości przez obywateli kierujących się dobrem wspólnym. Jak wskazuje Hubert 
Izdebski, naczelną wartością republikanizmu w takim rozumieniu jest wspól-
nota obywateli, a istotność uczestnictwa w niej wyznacza cechę wspólną repu-
blikanizmowi od czasów antycznych do dziś (Izdebski 2017, s. 53). Esencję 
pojęcia „republika” stanowi tu samorządna wspólnota połączona wspólnym 
pożytkiem oraz relacja państwo – obywatele oparta na dialogu i włączaniu 
obywateli w procesy decyzyjne (Gierszewski 2014, s. 144-145).
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POLSKA RZECZYWISTOŚĆ

Chociaż twórcy ustroju państwa w ustawie zasadniczej nie użyli jedno-
znacznego stwierdzenia mówiącego, że Polska jest republiką, tj. państwem, 
w którym obowiązuje republikański system sprawowania władzy (Kuciński, 
Wołopiuk 2012, s. 130), to biorąc pod uwagę wcześniejszy wywód, mówią-
cy o tym, co jest istotne by państwo można było uważać za republikę należy 
stwierdzić, że istnieją podstawy by sądzić, że nazwa „rzeczpospolita” to nie 
tylko nawiązanie do historycznej nazwy państwa, ale też nawiązanie do trady-
cji republikańskiej. Na początku wskazać należy, że art. 2 Konstytucji mówi  
o tym, że: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywa-
teli”3, co nawiązuje do republikańskiej myśli kierowania się przez obywateli 
dobrem wspólnym. Dodatkowo Konstytucja wskazuje też podmiot władzy 
zwierzchniej w państwie, którym jest Naród, co wyraża zasada suwerenności 
Narodu (Kuciński 2003, s. 54-55). Z kolei z tytułu suwerenności Narodu oby-
watele mają uprawnienie do wybierania organów państwa, wyrażania swoich 
opinii w sprawach dotyczących rządzenia państwem oraz do uczestniczenia  
w procesie rządzenia (Kuciński 2003, s. 57). Ponadto, pomimo braku bezpo-
średniego wyrażenia w Konstytucji zasady społeczeństwa obywatelskiego, to 
można doszukiwać się jej w przepisach dających obywatelom możliwość plura-
listycznego działania w organizacjach i strukturach w różnych obszarach życia 
(Kuciński 2003, s. 74-75 ). Również Najwyższy Sąd Administracyjny wywiódł 
zasadę społeczeństwa obywatelskiego z art. 12 Konstytucji RP: „Art. 12 Kon-
stytucji wyraża zasadę udziału obywateli w funkcjonowaniu państwa poprzez 
tworzenie różnego rodzaju organizacji i struktur, które umożliwiają obywate-
lom realizację ich interesów oraz wyrażanie opinii. Jest to zasada społeczeń-
stwa obywatelskiego, pozostająca w ścisłym związku z zasadą pomocniczości, 
o której mowa we wstępie do Konstytucji”4. Analizując przepisy Konstytucji 
można odnieść wrażenie, że stwarza ona obywatelom wiele możliwości bezpo-
średniego lub pośredniego wpływania na sprawowanie władzy, co pozostaje  
w zgodzie z tradycją republikańską.

W praktyce członkowie polskiej wspólnoty państwowej biorą udział  
w sprawowaniu władzy głównie w toku wyborów do organów władzy przed-
stawicielskiej. Inne rodzaje aktywności, którymi mogą wpływać na dzia-
łalność organów władzy publicznej, to m.in. referenda, prawo inicjatywy 

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997 nr 78 poz. 483.
4 Uchwała NSA z 12.12.2005 r., II OPS 4/05, ONSA WSA 2006/2, poz. 37.
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ustawodawczej, prawo składania petycji, wniosków oraz różnego rodzaju 
działalność lobbingowa (Kuciński, Wołopiuk 2012, s. 175-176). Problemem 
jest kwestia realności wykorzystywania tych kompetencji w polskim porządku 
prawnym. Ocena stanu republikanizmu w Polsce wymaga uwzględnienia nie 
tylko uregulowań prawnych umożliwiających partycypację, ale także rzeczy-
wistych zachowań społecznych, które niestety należy ocenić dość negatywnie. 
Obserwuje się bowiem niewielki udział społeczeństwa w zorganizowanych 
formach działania oraz niewykorzystywanie możliwości podejmowania decyzji  
w toku wyborów i referendów. Oznacza to, że ustanowione przez państwo 
przepisy zapewniające społeczeństwu prawa do partycypacji nie powodują 
samoczynnie ich stosowania, ani stymulacji aktywności społecznej (Kuciński, 
Wołopiuk 2012, s. 176-177). Toteż zaczynając od wyborów powszechnych, 
stwierdzić trzeba, że niestety nie cieszą się one frekwencją, która mogłaby za-
dowolić społeczeństwo urzeczywistniające ideały republikańskie. Przyczynami 
ograniczonej frekwencji wyborczej może być małe zainteresowanie wyborców 
sprawami politycznymi, rozczarowanie skutecznością procedur demokra-
tycznych, negatywna ocena polityków, brak identyfikowania się z jakakol-
wiek grupą polityczną, czy też przekonanie o nieistotności głosu, którym się 
dysponuje (Mołdawa 2018, s. 261). Nie dość, że już sama frekwencja gło-
sujących w wyborach powszechnych nie może satysfakcjonować, to od oby-
wateli-republikanów oczekiwałoby się czegoś więcej, niż jedynie dokonania 
aktu głosowania. Uczestnictwo obywatela w procesie wyborczym może wy-
chodzić poza ramy aktu głosowania, wyborca może czynnie angażować się  
w kampanie wyborczą poprzez zbieranie podpisów poparcia, finansowe wspar-
cie czy publiczne promowanie określonego ugrupowania politycznego, dążąc 
do zwiększenia liczby potencjalnych wyborców (Mołdawa 2018, s. 261). Wła-
śnie taka dodatkowa aktywność związana z procesem wyborczym wpisywałaby 
się w model aktywnego obywatela, w Polsce trudno jednakże już o samą fre-
kwencję, nie mówiąc o dodatkowych formach uczestnictwa w procesie wybor-
czym, które przejawiają nieliczni.

Inną formą bezpośredniego uczestniczenia w sprawowaniu władzy jest re-
ferendum. Tworząc instytucję referendum ogólnokrajowego formalnie umoż-
liwiono narodowi polskiemu bezpośrednie wypowiedzenie się co do ważnych 
dla niego sprawach. Wydawać by się mogło, że w drodze referendum obywa-
tele mogą wypowiadać się o potrzebie uregulowania określonych spraw, doko-
nania zmian w obowiązujących przepisach lub oceniać wprowadzane rozwią-
zania. Rzeczywistość odbiega od takiego założenia ponieważ w praktyce władza  
ustawodawcza bardzo rzadko z własnej inicjatywy umożliwia obywatelom 
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zabranie głosu w ramach referendum, a prawo inicjowania referendum przez 
obywateli nie ma charakteru decyzji samodzielnej, ponieważ o zarządzeniu re-
ferendum ogólnokrajowego z inicjatywy obywateli decyduje Sejm, co można 
odczytywać jako wyraz nieufności do obywateli (Kuciński, Wołopiuk 2012,  
s. 174-175). Dodatkowo wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący 
jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania,  
a z powszechnym uczestnictwem w nim również jest problem. Instytucja refe-
rendum ogólnokrajowego nie sprawdza się w Polsce, obywatele nie postrzegają 
tej procedury jako zapewniającej im istotny wpływ na bieg spraw państwowych 
(Mołdawa 2018, s. 259). Nie jest to korzystne zjawisko z perspektywy republi-
kańskiej myśli.

Kolejną formą uczestnictwa obywateli we wpływaniu na losy państwa 
jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza, która daje szansę na aktywizację 
i zjednoczenie się społeczeństwa dla potrzebnych dla niego projektów ustaw. 
Dla prawidłowego funkcjonowania inicjatywy obywatelskiej konieczne jest 
poszanowanie pluralizmu politycznego, który umożliwia mobilizowanie po-
szczególnych grup wokół reprezentowanych programów i opcji politycznych 
(Kuciński 2003, s. 157). Niestety praktyka w tym zakresie również rozczaro-
wuje i nie wydaje się wystarczająca jak na republikańskie społeczeństwo. Mimo 
że Konstytucja RP przyznała inicjatywę ustawodawczą grupie co najmniej 
100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, to jednak wykorzy-
stanie tej procedury w praktyce jest zniechęcające. Należy zwrócić uwagę na 
takie mankamenty jak to, że zakres poprawek wprowadzonych przez komi-
sje sejmowe do projektu obywatelskiego bywa niekiedy tak szeroki, że wersja 
projektu po poprawkach zasadniczo odbiega od intencji projektodawcy. Czę-
stym problemem jest również spowalnianie przez komisje sejmowe prac nad 
projektami obywatelskimi do tego stopnia, by doprowadzić do ich „zamroże-
nia”. Niepokój może budzić również to, że nawet jeśli projekt dotrze do fazy 
głosowania w niezmienionej znacząco treści, to Sejm może odrzucić projekt 
zwykłą większością głosów. Wydaje się, że jeśli Konstytucja gwarantuje oby-
watelom prawo do inicjatywy ustawodawczej, to powinno być ono skutecz-
niej chronione. Mając to na celu, można by zastanowić się nad rozwiązaniami 
ograniczającymi ingerencje komisji sejmowej w treść projektów obywateli oraz 
nad wyznaczeniem wiążących terminów prac nad takimi projektami, by za-
pobiegać ich ignorowaniu. Wreszcie mogłoby być przydatne wprowadzenie 
kwalifikowanej większości potrzebnej do odrzucenia projektu obywateli przez 
parlament. Wykorzystanie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli wyma-
ga od nich wiele trudu związanego z wymogami formalnymi, m.in. zbierania 
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podpisów poparcia dla projektu. Biorąc to pod uwagę, lekceważące podejście 
parlamentu do tych projektów podważa realne wykorzystanie przez obywateli 
swoich praw, nie okazuje należnego szacunku wobec nich oraz obniża morale 
społeczeństwa obywatelskiego.

W państwie republikańskim organy władzy publicznej powinny prowa-
dzić w różnych formach dialog ze społeczeństwem, zwłaszcza z organizacja-
mi obywatelskimi. Szczególną formą takiego dialogu są konsultacje publicz-
ne, których przeprowadzenie jest zasadniczo wymagane przed wystąpieniem 
przez rząd z projektem ustawy. Niestety i tu pojawia się problem z realnym 
praktykowaniem, gdyż konsultacje bywają pomijane, a jeśli są, to zazwyczaj 
traktowane są w formalistyczny i pobieżny sposób (Izdebski 2017, s. 192-193). 
Modelowo obywatele powinni rozumieć dlaczego poszczególne rozwiązania 
prawne są wprowadzane i jaki będą miały wpływ na ich sytuację. Obywatele 
powinni mieć ponadto poczucie uczestniczenia w tworzeniu prawa i akcep-
tować je. Jak zwraca uwagę profesor Hubert Izdebski, dialog społeczny sta-
je się coraz ważniejszym składnikiem kształtującego się modelu demokracji 
partycypacyjnej, a jednym z jego elementów są właśnie konsultacje społeczne. 
Obywatele korzystając ze swoich praw do zrzeszania się, tworzą organizacje  
i stowarzyszenia, które reprezentują odmienny punkt widzenia i chciałyby być 
wysłuchane na etapie prac ustawodawczych. Konsultacje społeczne pozwalają 
władzom państwowym poznać opinie obywateli co do planowanych rozwią-
zań oraz wysłuchać ich sugestii. Pozwala to w konsekwencji na to, by prawo 
było wynikiem konsensusu, a nie narzuconej, arbitralnej woli prawodawcy.  
Z przykrością należy stwierdzić, że obserwuje się, że to przydatne rozwiązanie 
nie funkcjonuje jak należy. Skuteczne wzmocnienie egzekwowania konsultacji 
społecznych, tak by nie były tylko iluzją, wpłynęłoby pozytywnie na prawa 
uczestniczenia obywateli w procesie tworzenia prawa. 

Niezbyt pozytywnie należy ocenić również postawę społeczeństwa, mimo 
że Polacy wyróżniają się swoim zainteresowaniem polityką na tle Europy, to 
zainteresowanie to niezbyt przekłada się na działalność w organizacjach poli-
tycznych czy na udział w wyborach (Krasnodębski 2010, s. 219). Krytycznie 
należy ocenić niski stopień zaangażowania partyjnego polskiego społeczeń-
stwa i praktykowany model funkcjonowania partii politycznych. Zauważal-
ne jest to, że działalność partii politycznych w Polsce wyraźnie ożywia się w 
okresach wyborczych, natomiast na co dzień nie współpracuje się i nie dba 
się o kontakty z potencjalnymi wyborcami. Polskie partie polityczne można 
określić tzw. partiami władzy, co oznacza koncentrowanie swoich zaintereso-
wań na procedurach wyborczych i procesie rządzenia, a zaniedbywanie stałej, 
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terenowej działalności (Mołdawa 2018, s. 267). Takie podejście do prowadze-
nia polityki nie oddaje ideałów republikańskich oraz można się w nim doszu-
kiwać jednej z przyczyn dość niskiej frekwencji w wyborach powszechnych  
i referendach.

Inną z przyczyn dość biernej postawy społeczeństwa mogą być braki jeśli 
chodzi o edukację dojrzałych, aktywnych obywateli, kierujących się dobrem 
wspólnym. Jeśli chodzi o kształcenie, to już na początkowym jego etapie ja-
kim jest szkoła, można mieć wątpliwości, czy dba się tam dostatecznie o na-
bywanie kompetencji komunikacyjnych tak ważnych dla debaty publicznej, 
czy pozwala się uczniom na swobodne wyrażanie własnego zdania oraz, czy 
stwarza się dostatecznie dużo okazji do współpracy (Czerwiński 2017, s. 55). 
Zaniedbania już na początku edukacji mogły doprowadzić do sytuacji jaką 
obserwujemy współcześnie, tzn. deficytu w zakresie myślenia i działania w imię 
dobra wspólnego (Gierszewski 2014, s. 146). Ponadto wciąż nie jest wystar-
czające w Polsce edukowanie obywateli dorosłych poprzez aktywne działanie  
i uświadamianie roli jaką pełnią. Na krytykę zasługuję również dość ni-
ski stopień tolerancji na odmienne poglądy i problem z kulturalną  
i racjonalną debatą publiczną. 

By nie oceniać tak jednoznacznie negatywnie społeczeństwa polskiego 
pod kątem realizacji republikańskich ideałów, należy wskazać, że na pochwałę 
zasługują m.in. praktykowane na poziomie lokalnym metody partycypacyjne, 
takie jak budżet obywatelski – możliwość wskazania przez wspólnotę zadania 
do realizacji, które sfinansowane zostanie ze środków publicznych, czy różne 
projekty obywatelskie w zakresie realizacji konkretnego zadania publicznego, 
którego realizacja jest przedmiotem zainteresowania konkretnej wspólnoty. 
(Jabłoński 2021). Pozytywny wpływ małych wspólnot na działanie obywate-
li opisuje Dorota Gierszewski: „[...] Decentralizacja, związana z reformą sa-
morządową, miała wpływ na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego sa-
morządów oraz jakościowy rozwój regionów w wyniku kreatywnych działań 
podejmowanych przez obywateli. Coraz częściej też dostrzec można działania 
skierowane na realizację wspólnego celu” (Gierszewski 2014, s. 153). Bardzo 
pozytywnie należy ocenić coraz to liczniejsze inicjatywy w zakresie praktycznej 
edukacji młodych obywateli takie jak Młodzieżowe Rady Miasta, które zdoby-
wają na popularności.

Szansą na zwiększenie aktywności obywateli w Polsce, jak i na świecie, 
może okazać się wykorzystanie nowych technologii (Maziarz 2020, s.110). 
Zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych dla zwiększe-
nia uczestnictwa obywateli w procesach demokratycznych jest w literaturze 
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określane pojęciem „e-demokracja”. Odpowiednio wykorzystana elektronicz-
na demokracja może okazać się antidotum na zjawisko kryzysu partycypacji 
obywateli oraz niewielkie zainteresowanie sprawami publicznymi. Dzięki 
nowym technologiom obywatele mają o wiele łatwiejszy i szybszy dostęp do 
informacji, które są kluczowe dla świadomego społeczeństwa obywatelskie-
go. Dodatkowo informacje mogą być czerpane ze zróżnicowanych źródeł co 
zmniejsza ryzyko manipulacji opinią publiczną. Cyfrowa rzeczywistość ułatwia 
również zorganizowanie się ludzi co do wspólnej inicjatywy, gdyż odległości 
geograficzne przestają być tam problemem. W wykorzystaniu nowych mediów 
należy również widzieć szansę na poprawę stanu bezpośredniego uczestnictwa 
obywateli w sprawowaniu władzy, być może w perspektywie czasu będą oby-
wały się e-referenda lub e-wybory, które spowodują znaczący wzrost frekwen-
cji i zainteresowania sprawami wspólnego dobra (Maziarz 2020, s. 107).

PODSUMOWANIE

Republika jako byt złożony, odwołujący się do kultury politycznej, praw 
człowieka, suwerenności narodu, demokracji oraz postrzegania państwa jako 
dobra powszechnego (Dudek i in. 2009, s.127), nie jest prosty do urzeczywist-
nienia. Dodatkowo istnienie ustroju republikańskiego zależy w dużej mierze 
od tego, czy mamy do czynienia z obywatelami wychowanymi i wykształco-
nymi w duchu republikańskim. Idealny ustrój republikański wymaga zagwa-
rantowania praw obywatelskich i mechanizmów ich egzekwowania, ale oprócz 
tego potrzebuje obywateli, którzy będą wiedzieli co z tymi narzędziami zro-
bić. Obywateli, którzy będą potrafili uzgodnić czym jest ich dobro wspólne  
i będą potrafili się nim kierować. Uświadomienie obywatelom jakie mają 
prawa i jak z nich korzystać to bardzo ważny element realizacji republikań-
skich ideałów. Kluczowe jest też nabycie przez społeczeństwo odpowiednich 
kompetencji, zwłaszcza komunikacyjnych. Rolą państwa oraz organizacji spo-
łecznych w państwie republikańskim powinno być stałe rozwijanie obywateli  
w tym zakresie. 

Niestety należy zauważyć, że Rzeczpospolitej Polskiej brakuje jeszcze wie-
le by w pełni kierować się republikańską myślą. Mimo wszystko wydaje się,  
że pojęcie „rzeczpospolita” jest w polskiej rzeczywistości czymś więcej niż tyl-
ko tradycyjną nazwą. Przepisy Konstytucji RP przyznają obywatelom upraw-
nienia, które w jakimś stopniu są odzwierciedleniem republikańskich ideałów. 
Problemem jest jednak to, że samo przyznanie praw obywatelskich bez ich 
realnego wykorzystania, niewystarczająca edukacja obywateli oraz zaniedbania 
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polityków u steru władzy nie wpływają na faktyczne urzeczywistnianie tra-
dycji republikańskich i osłabiają znaczenie pojęcia „rzeczpospolita”. Polskich 
obywateli czeka zatem wiele pracy w praktyce, aby móc w pełni nazywać 
się obywatelami w republikańskim znaczeniu oraz by państwo polskie stało  
się prawdziwą republiką. 
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Abstrakt: Od początku XX wieku w Polskiej historii pojawił się urząd 
Prezydenta RP. Tradycja ta trwa od czasów II Rzeczypospolitej do teraz. 
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pozycji prawnej i najważniej-
szych kompetencji Prezydenta RP w historii polskiego konstytucjonali-
zmu. Zostanie to ukazane na kanwie przedwojennej konstytucji marco-
wej opartej na zasadach parlamentarnych, kwietniowej zorganizowanej 
w systemie prezydenckim, konstytucji z czasów PRL łamiącej standardy 
państwa prawa oraz obecnie obowiązującej Konstytucji RP z 1997 roku 
w ujęciu komparatystycznym. Przeprowadzona została analiza kompe-
tencji ich ewolucyjnej zmiany, przekształceń oraz próba oceny pozycji 
prezydenta w każdej ustawie zasadniczej. 

Słowa kluczowe: prezydent RP, prawo konstytucyjne, 
konstytucjonalizm.
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WSTĘP 

Słowo prezydent ma swoją etymologię w języku łacińskim. Wywodzi 
się od słowa „praesidens”, które można przetłumaczyć jako „zasiadający na 
czele”. Urząd ten pojawił się w historii ustroju wraz z ewolucyjnym rozwo-
jem systemów prawnych państw oraz kształtowaniem się republikańskich 
form władzy w miejsce monarchii absolutnych. Matką funkcji prezydenta są 
Stany Zjednoczone. Wynika to z tego, że urząd ten przewidziany już został  
w pierwszej na świecie Konstytucji USA z 1787 roku1. W ten sposób tradycja 
republikańska na wzór Stanów Zjednoczonych stopniowo była inkorporowa-
na przez inne państwa europejskie wychodzące z ustrojów monarchistycznych 
(Krasowski 2002, s. 211).

 W historiografii przyjmuje się, że II Rzeczpospolita jako państwo odro-
dziła się 11 listopada 1918 roku, kiedy cieszący się ogromnym autorytetem 
ówczesnego społeczeństwa Józef Piłsudski opuścił więzienie magdeburskie  
i przybył do Warszawy, gdzie Rada Regencyjna przekazała mu władzę (Brzoza 
2001, s. 15). Oczywistym faktem było to, że w nowej rzeczywistości społecz-
no-politycznej po rozpadach największych monarchii europejskich nowotwo-
rzone państwo polskie stanie się republiką parlamentarną, a na jej czele będzie 
musiał stanąć Prezydent RP. W 1921 roku ostatecznie skończyła się walka 
o ustalenie granic i można było zając się kwestiami ustrojowymi. 17 marca 
1921 roku uchwalono pierwszą konstytucję po odzyskaniu niepodległości.  
Z datą tą w historii polski oficjalnie ex lege pojawił się urząd Prezydenta RP.  
Po ostatecznym ukształtowaniu się systemu prawnego przyszedł czas na wybo-
ry prezydenckie, w których zwyciężył wybrany przez Zgromadzenie Narodowe 
Gabriel Narutowicz i 11 grudnia 1922 roku został zaprzysiężony na urząd 
pierwszego w historii Prezydenta RP (Brzoza 2001, s. 107).

Konstytucja marcowa 

Po odzyskaniu niepodległości podstawowym tymczasowym dokumen-
tem regulującym ustrój w tym czasie była Mała Konstytucja. Powołano Kon-
stytuantę w postaci Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego, której 
celem było stworzenie projektu nowej ustawy zasadniczej. W tworzeniu nowej 
konstytucji ujawniły się różnice poglądów również w aspekcie sposobu wy-
boru i kompetencji głowy państwa. Mimo zwycięstwa prawicy musiała ona 

1 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki art. 2. 
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zrezygnować z niektórych postulatów budzących największy opór np. wymóg 
bycia katolikiem przez Prezydenta RP. Ostatecznie 17 marca 1921 roku Sejm 
Ustawodawczy przyjął przez aklamację tekst konstytucji nazwanej marcową 
(Garlicki 2019, s. 26). Opisując ją in genere należy stwierdzić, że już na samym 
początku doszło do załamania równowagi między legislatywą a egzekutywą. 
Parlament w swoich kompetencjach uzyskał znaczną przewagę i znacznie ogra-
niczył kompetencje prezydenta. Wynikało to głównie z faktu obaw endecji 
wobec potencjalnej możliwości przejęcia fotelu prezydenckiego przez Józefa 
Piłsudskiego, który scentralizowałby w swoich rękach władzę (Krasowski 2002, 
s. 354-355). 

Pozycja prawna Prezydenta RP w konstytucji marcowej unormowana 
została wspólnie z Radą Ministrów w rozdziale III nazwanym „władza wyko-
nawcza” wyrażając w ten sposób dualizm egzekutywy. Zgodnie z art. 39 pre-
zydenta wybiera Zgromadzenie Narodowe na siedmioletnią kadencję, której 
składa odpowiednią przysięgę. Oznacza to, że w ramach tej Konstytucji prze-
widziane zostały wybory pośrednie, a nie bezpośrednio przez naród. Na zastęp-
cę prezydenta w przypadku niemożności sprawowania urzędu wskazany został 
Marszałek Sejmu. W art. 44 przewidziane zostały jego uprawnienia w procesie 
legislacyjnym, w postaci podpisywania i ogłaszania ustaw. Miał prawo wyda-
wać rozporządzenia wykonawcze, zarządzenia, rozkazy i zakazy. Przewidziana 
była również instytucja kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, który ponosił 
odpowiedzialność za jego decyzję. Prezydent RP powoływał i odwoływał go 
oraz pojedynczych ministrów. Z osobistych uprawnień przysługiwał mu ty-
tuł najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych państwa, lecz nie mógł sprawować 
naczelnego dowództwa w czasie wojny, prawo łaski, powoływania sędziów, re-
prezentacji państwa w stosunkach międzynarodowych, prawo do godziwego 
uposażenia (Krasowski 2002, s. 359). Wyrażona została zasada incompatibili-
tas, czyli niepołączalności z innymi funkcjami oraz możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunał Stanu przez Sejm uchwałą  
w większości 3/5 głosów2.

Nowela sierpniowa

Mimo zapewnienia prawnych uprawnień prezydentowi RP praktyka 
rządzenia pokazała, że kompetencje prezydenta podlegały ścisłej kontroli le-
gislatywy a jego prawa koncentrowały się w Radzie Ministrów. Oznaczało to 

2 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. Nr. 44, 
poz. 267.
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system dominujących rządów parlamentarnych. Ogromne rozbicie polityczne 
sejmu, brak stałej większości utrudniał prowadzenie spójnej polityki państwa 
(Krasowski 2002, s. 362-363). Zawiedziony niską jakością prowadzenia rzą-
dów Józef Piłsudski zdecydował się powrócić do życia politycznego. 12 maja 
1926 roku doszło do zamachu majowego i przejęcia władzy przez obóz sa-
nacyjny (Brzoza 2001, s. 107). Z perspektywy historii ustroju jest to bardzo 
istotny moment, gdyż w tym momencie w celach reformatorskich doszło do 
zmiany konstytucji marcowej poprzez ustawę z 2 sierpnia 1926 r. zmieniającą 
i uzupełniającą konstytucję marcową3, zwaną w historiografii nowelą sierpnio-
wą. W celu osłabienia endecji katalog uprawnień głowy państwa został znacz-
nie poszerzony. Uzyskał on prawo rozwiązywania sejmu i senatu na wniosek 
Rady Ministrów, wydawania w razie nagłej konieczności państwowej, rozpo-
rządzeń z mocą ustawy w zakresie ustawodawstwa państwowego. Ustawa mo-
gła również przyznać prezydentowi uprawnienie do wydawania konkretnych 
rozporządzeń dotyczących materii regulowanej tą ustawą (Krasowski 2002,  
s. 364). Stanowiła ona swoistą zmianę w kierunku wprowadzania ustroju au-
torytarnego, dlatego musiała znacznie poszerzyć zakres uprawnień prezydenta 
RP. Obowiązywała do 1935 roku, kiedy w kwietniu uchwalono nową ustawę 
zasadniczą, czyli konstytucję kwietniową. 

Konstytucja kwietniowa

 Etymologia słowa „sanacja” określającego obóz piłsudczyków pochodzi 
od łacińskiego słowa „sanatio”, czyli uzdrowienie. Miało się ono odbyć również 
na szczeblu ustrojowym, dlatego czynnie przygotowywano się do wprowadze-
nia nowej konstytucji. W 1928 r. odbyły się wybory parlamentarne, które 
zwyciężyło ugrupowanie sanacyjne, czyli BBWR „Bezpartyjny Blok Współ-
pracy z Rządem”. Rozpoczęło to okres debat nad nową konstytucją, do której 
politycy opozycji odnosili się w sposób sceptyczny obawiając się traktowania 
jej jako instrument rządzenia (instrumentum regni), poprzez wprowadzania na 
jej podstawie ustroju autorytarnego, co później okazało się prawdą (Brzoza 
2001, s. 196).

 Przełomowym momentem był 6 lutego 1929 r. kiedy BBWR zgłosił 
projekt zmian konstytucji, który z perspektywy prezydenta znaczącą powięk-
szał zakres jego prerogatyw, kosztem sądownictwa i legislatywy. Już sam fakt, 
że zgodnie z projektem mógł on podejmować decyzję bez kontrasygnaty oraz 

3 Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca konstytucję marcową. 
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miał być on wybierany na 7 lat ukazywało jego rangę (Brzoza 2001, s. 197). 
Opozycja antysanacyjna postulowała nie powiększanie zakresu uprawnień pre-
zydenta, ale przy tak zróżnicowanych poglądach znalezienie płaszczyzny poro-
zumienia nie było możliwe (Krasowski 2002, s. 366). W 1930 r. po przedter-
minowym rozwiązaniu parlamentu ponownie zwyciężyło BBWR i rozpoczął 
się ożywiony czas prac nad nową ustawą zasadniczą, której głównym autorem 
był Stanisław Car. W 1933 roku przedstawiono tezy konstytucyjne, które 
stanowiły sui generis projekt ustawy, ale bez podziału na jednostki redakcyj-
ne. Politycy sanacji nie mając odpowiedniej większości uchwalili konstytucję  
w 1934 roku z wykorzystaniem innych przepisów w celu obejścia prawa. Dało 
to podstawę do podnoszenia zarzutu jej nielegalności. Mimo tego 23 kwietnia 
1935 roku podpisał ją prezydent RP Ignacy Mościcki oraz członkowie rządu  
i tym samym weszła tego dnia w życie (Brzoza 2001, s. 199-201). 

 W swojej strukturze legislacyjnej składała się z 81 artykułów, podzie-
lonych na XIV rozdziałów. Już sama systematyka konstytucji świadczyła  
o odejściu jej autorów od podstawowych zasad konstytucji marcowej, gdyż 
na pierwszym planie nie były jak w poprzedniej ustawie zasadniczej organy 
władzy ustawodawczej, lecz prezydent, rząd a dopiero potem sejm i senat (Kra-
sowski 2002, s. 370). 

 II Rozdział (art. 11-25) szczegółowo poświęcony był omawianej przez nas 
problematyce Prezydenta Rzeczypospolitej. Mimo tego już w art. 2 wskazano, 
że „na czele państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej. […] Na Nim spoczywa 
odpowiedzialność wobec Boga i historiji za losy Państwa”. Samo określenie 
prezydenta, jako stojącego na czele państwa ukazuje jego silną pozycję prawną. 
Drugie określenie bardzo często ośmieszane było przez krytyków konstytucji. 
Były to zasadne zarzuty, gdyż brzmiało to patetycznie, ale odwołanie się do 
Boga i historii jako źródła odpowiedzialności, wskazuje że de facto nie ponosił 
on żadnej odpowiedzialności politycznej. 

 Jego obowiązkiem naczelnym była troska o dobro państwa, gotowość 
obronna i stanowisko wśród narodów świata. Wyraźnym akcentem, który 
ukazywał, że została zerwana monteskiuszowska zasada trójpodziału władzy 
i suwerenności narodu na rzecz zasady jednolitości jest art. 2 ust. 4, który 
wskazuje expressis verbis, że „W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna 
władza państwowa” (Brzoza 2001, s. 201). Zgodnie z tą doktryną oznaczało,  
to że w urzędzie prezydenta koncentrowała się suwerenność państwa, dlatego 
jego władza powinna być rzeczywista i całkowicie nieodpowiedzialna (Krasow-
ski 2002, s. 369).
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W ustawie zasadniczej przyjęta została instytucja kontrasygnaty Prezesa 
RM. Polegała ona na tym, że uprawnienia określone w art. 12 wymagały kon-
trasygnaty Prezesa RM, zaś te unormowane w art. 13 miały charakter tzw. pre-
rogatyw, czyli uprawnień osobistych stanowiących dyskrecjonalną sferę dzia-
łania prezydenta. W doktrynie konstytucyjnej kompetencje na gruncie tego 
aktu podzielono na ustrojodawcze, ustawodawcze, wykonawcze, kontrolne 
oraz nadzwyczajne na wypadek wojny. 

 Kompetencje ustrojodawcze i ustawodawcze polegały przede wszystkim 
na uprzywilejowanej inicjatywie w sprawie zmiany konstytucji, prawie wyda-
wania dekretów z mocą ustawy, które nie podlegały formalnemu zatwierdze-
niu przez parlament. Był on również uprawniony do prawa weta wobec ustaw 
w terminie 30 dni zarządzał otwarcia, odroczenia i zamknięcia sesji sejmu  
i senatu, dokonywał promulgacji ustaw. Jego uprawnienia skonstruowano  
w ten sposób, żeby przeprowadzenie jej zmiany nie było możliwe (Krasowski 
2002, s. 371).

Do kompetencji wykonawczych i kontrolnych należały zgodnie z art. 13 
wskazywanie jednego z kandydatów na Prezydenta RP oraz zarządzenie po-
wszechnego głosowania, mianowanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa i urzędników Kancelarii Cywilnej 
oraz ich odwoływanie i zwalnianie. Powoływał on również senatorów pia-
stujących mandat z wyboru Prezydenta RP oraz sędziów Trybunału Stanu, 
których oddawał członkom rządu pod jego sąd. Mógł rozwiązać sejm i senat 
przed upływem kadencji. Uprawnienia nadzwyczajne dotyczące wojny, które 
mu przysługiwały to zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, mianowanie Na-
czelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, zarządzenia stanu 
wyjątkowego, wyznaczenie na czas wojny następcy prezydenta (Krasowski 
2002, s. 371). Miało to szczególne znaczenie w aspekcie ciągłości politycznej, 
gdyż pozwoliło utrzymać konstytucyjną ciągłość władzy po wybuchu wojny  
w 1939 r. (Garlicki 2019, s. 27).

 Wyłączono również jego odpowiedzialność konstytucyjną na czas 
sprawowania kadencji, gdyż „za czyny niezwiązane ze sprawowaniem urzędu 
nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w okresie urzędowania”. 
Okres jego kadencji co do zasady ex lege wynosił 7 lat. Przewidziane zosta-
ły jednak normy szczególne np. w czasie wojny przedłużał się do 3 miesięcy 
od zawarcia pokoju. W art. 16 w dość kazuistyczny sposób została wskazana 
ordynacja wyborcza. Kandydata na prezydenta wybierał oddzielny organ, czy-
li Zgromadzenie Elektorów składające się z Marszałka Senatu, Sejmu Preze-
sa RM, Pierwszego Prezesa SN, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz  
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75 elektorów wybranych spośród „obywateli najgodniejszych”. Ustępującemu 
Prezydentowi przysługiwało prawo wskazania innego kandydata. Jeśli z tego 
uprawnienia nie skorzystał zwyciężał kandydat wskazany przez zgromadze-
nie. W innym przypadku wyboru jednego z dwóch kandydatów, dokonywał 
naród w powszechnym głosowaniu. Po wyborze zobligowany był on do zło-
żenia patetycznej i doniosłej przysięgi dla, której charakterystyczny jest silny 
czynnik religijny, gdyż odnosi się on „Do Boga Wszechmogącego, w Trójcy 
Świętej Jedynego […] Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen”.  
W przypadku jego śmierci albo zrzeknięcia się urzędu Zgromadzenie Elekto-
rów wskazywało kandydata na Prezydenta RP. W przypadku stałej niemożno-
ści sprawowania funkcji przez Prezydenta obie izby parlamentu rozstrzygały 
czy urząd Prezydenta należy uznać za opróżniony. W przypadku opróżnienia 
prezydenta zastępował Marszałek Senatu korzystający z pełni jego uprawnień4. 
Mógł on również wydawać dekrety z mocą ustawy, we wszystkich sprawach  
z wyjątkiem zmiany konstytucji (Brzoza 2001, s. 202).

Reasumując w II RP stworzony został bogaty dorobek konstytucyjny  
z perspektywy kompetencji Prezydenta RP. 

Z perspektywy kompetencji prezydenta konstytucja marcowa, była prze-
łomowym aktem w historii polski. Wprowadziła nowy ustrój republiki par-
lamentarnej i funkcję prezydenta, która stanowiła novum w systemie prawa 
polskiego. Posiadał on znaczny katalog kompetencji, które były jednak zna-
cząco ograniczone przez parlament. Interesujące regulacje to prawo do wy-
powiadania wojny, zawierania pokoju i zawierania autonomicznych umów 
handlowych w imieniu państwa. Z pewnością ówczesne regulacje dotyczące 
prezydenta RP wpisywały ówczesną Rzeczpospolitą w kanon republikańskiego 
państwa prawa. W swojej pierwotnej wersji obowiązywała do 1926 r. gdyż 
jej zmiana w postaci noweli sierpniowej była już tylko drogą do centralizacji 
władzy przez blok sanacyjny. 

 Na kanwie Konstytucji kwietniowej już same przepisy konstytucji uka-
zują, że pisana była z myślą o silnej prezydenturze. Z treści regulacji można 
wysnuć wnioski, że pozycja prawna Prezydenta RP „odpowiedzialnego przed 
Bogiem i historią” była bardzo duża. Wskazany został szeroki katalog kompe-
tencji oraz uprawnień osobistych. Szczególnie interesującym jest wskazywanie 
następnego kandydata na urząd prezydenta wspólnie z odrębnym ciałem kole-
gialnym zwanym Zgromadzeniem Elektorów. Jeśli Prezydent RP go nie wska-
żę, tak naprawdę nie dokonuje się wybór prezydenta, lecz jednoosobowy organ 

4 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 (Dz.U. z 1935 r. nr 30, poz. 227). 
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złożony z polityków mających dominującą pozycję w parlamencie, może mia-
nować dowolną osobę. Ponadto sam fakt wskazywania pozwala powziąć wątpli-
wość, czy nie jest to autorytarny mechanizm do nieskończonego przedłużania 
urzędu przez polityków sanacyjnej opcji, gdyż oczywistym jest, że Prezydent 
RP wskaże zaprzyjaźnioną mu osobę. Ograniczono w ten sposób również  
w znaczący sposób zasadę suwerenności narodu, gdyż wybory przez naród  
były warunkowe. Fakt wyłączenia odpowiedzialności politycznej, również 
sprawiał, że de facto prezydent mógł czuć się bezkarny, tym bardziej że naj-
prawdopodobniej Zgromadzenie Elektorów albo on sam wskazali by następcę, 
który nie dążyłby do pociągnięcia go do odpowiedzialności konstytucyjnej. 

 Porównując je na gruncie komparatystycznym uważam, że konstytucja 
marcowa wygrywa ze swoją następczynią, ze względu na legalność jej wpro-
wadzenia oraz urzeczywistnienie ideałów demokratycznego państwa prawa 
m.in. monteskiuszowskiej zasady trójpodziału władzy. Mimo tego, w ujęciu 
techniczno-legislacyjnym należy stwierdzić, że zarówno ojcowie konstytucji 
marcowej jak i kwietniowej ustanowili solidne podstawy polskiego konstytu-
cjonalizmu, które były kluczowe w dobie II wojny światowej oraz czasów PRL 
dla ciągłości państwa.

Konstytucja PRL

Po II wojnie światowej w wyniku ówczesnej sytuacji społeczno-politycz-
nej ukształtował się nowy system faktycznej władzy. Nowy porządek ustrojowy 
sprzeczny był z aksjologicznymi zasadami państwa prawa, lecz mimo tego obo-
wiązywał. W 1947 roku na ziemiach polskich ukształtował się Sejm Ustawo-
dawczy, który od razu przyjął Małą Konstytucję, która w sposób pozorny opar-
ta była na zasadach konstytucji marcowej. W praktyce była ona przejściową 
formą totalitaryzacji ustroju (Garlicki 2019, s. 27-28). Od połowy 1949 r. Ko-
mitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zorganizował dwie 
komisje konstytucyjne. Oficjalną komisję powołano w 1951 r. zaś poprawki do 
ustawy konstytucyjnej osobiście zgłosił Józef Stalin. Uchwalono ją ostatecznie 
22 lipca 1952 r. i stworzyła ona ex lege nowy twór ustrojowy jakim była Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa. W tym stanie ustrojowym była państwem, które  
w żaden sposób nie spełniało standardów państwa demokratycznego. Złamane 
zostały zasady trójpodziału władzy, prawa obywatelskie były uzależnione od 
wyznawanej ideologii, a postanowienia konstytucji miały charakter fasadowy. 
Celem twórców konstytucji było zredagowanie przepisów w ten sposób, żeby 
można było je swobodnie i rozszerzająco interpretować. 



105

Instytucja Prezydenta w historii XX-wiecznego konstytucjonalizmu...

Ustrojodawca zlikwidował na mocy przepisów stanowisko prezydenta 
państwa, którego funkcję przejmowała Rada Państwa PRL, która była orga-
nem wzorowanym na Prezydium Rady Najwyższej ZSRR (Leon-Sowa 2001,  
s. 87-88). Nie był to jednak stan trwały, gdyż pod koniec lat 80-tych dokonano 
rewizji konstytucji i przywrócono urząd Prezydenta RP. Z perspektywy ustroju 
PRL był to bardzo krótki okres, dlatego to zagadnienie omówione zostanie sze-
rzej w następnym rozdziale w ramach demokratyzacji. Na gruncie przepisów 
tej ustawy najdłużej kompetencje te posiadała Rada Państwa i zostanie ona po-
równana z instytucją prezydenta w II RP. Jej pozycja prawna unormowana jest 
w rozdziale trzecim pod nazwą „Naczelne organy władzy państwowej”. Była or-
ganem kolegialnym, gdyż zgodnie z art. 24 jej skład wybierany był przez Sejm  
w postaci przewodniczącego Rady Państwa, jego czterech zastępców, sekreta-
rza oraz dziewięciu członków. W całej działalności była podległe Sejmowi. Jej 
kadencja trwała do powołania nowej Rady Państwa przez Sejm. Jej kompeten-
cje wskazane były w zamkniętym katalogu z art. 25 było to: zarządzanie wy-
borów do sejmu, zwoływanie sesji sejmu, ustalanie powszechnie obowiązującej 
wykładni ustaw, wydawanie dekretów z mocą ustawy, mianowanie przedstawi-
cieli w innych państwach, przyjmowanie i odwoływanie listy akredytowanych 
przy Radzie Państwa przedstawicieli dyplomatycznych, ratyfikowanie i wypo-
wiadanie umów międzynarodowych, obsadzanie stanowisk cywilnych i woj-
skowych, nadawanie orderów i tytułów honorowych, stosowanie prawa łaski. 
Zgodnie z art. 28 była uprawniona również do wprowadzenia stanu wojenne-
go ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, sprawowała również 
nadzór nad ówczesną formą władzy samorządowej, czyli radami narodowymi5. 
Z pewnością można dojść do wniosku, że Rada Państwa była specyficznym 
organem, który z jednej strony przejmował niektóre kompetencje głowy pań-
stwa, zaś z drugiej strony pełnił funkcje zastępcze wobec Sejmu. Kompeten-
cje prezydenckie takie jak m.in. nadawanie tytułów honorowych, orderów, 
obsadzanie stanowisk, reprezentacja w stosunkach międzynarodowych były  
w praktyce wykonywane przez przewodniczącego, który w ten sposób był qu-
asi-prezydentem. Z drugiej zaś strony była ona organem kolegialnym, dlatego 
de facto każdy z członków uczestniczył w jej pracach. Jednym z najciekawszych 
jej uprawnień z perspektywy prawodawczej było prawo do wydawania na pod-
stawie art. 26 dekretów z mocą ustawy, które Rada Państwa przedstawia sejmo-
wi do zatwierdzenia. Reasumując była ona specyficznym organem kolegialnym 
posiadającym kompetencje prezydenckie. Jej pozycja bardziej przypominała tą 

5 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. 



106

EMIL SALCZYŃSKI

z konstytucji marcowej, niż kwietniowej gdyż miała ona mniejsze uprawnienia 
niż Sejm. Z drugiej zaś strony kompetencja do wydawania dekretów przenie-
siona była z rozwiązań konstytucji kwietniowej. 

 Z perspektywy czasów wojennych i PRL należy tylko in genere wspo-
mnieć o funkcji Prezydenta RP na wychodźstwie. Wraz z wybuchem II woj-
ny światowej i internowaniu władz do Rumunii rozpoczął się okres emigracji, 
który trwał w latach 1939-1990. W okresie tym działały Rządy Rzeczypospo-
litej na uchodźstwie. W celu dosadnego podkreślenia ciągłości, sprawowano 
funkcję Prezydenta RP na uchodźstwie. Głowa państwa Ignacy Mościcki po-
wierzył urząd Prezydenta RP Władysławowi Raczkiewiczowi, co odbyło się na 
podstawie przepisów konstytucji kwietniowej. Przekazanie miało charakter le-
galistyczny, ze względu na możliwość stosowania argumentu ciągłości z II RP,  
w przypadku przywrócenia państwa. Symbolicznym wyrazem osłabienia kom-
petencji Prezydenta RP była tzw. umowa paryska na podstawie, której zobowią-
zał się ograniczyć część swoich kompetencji i nie podejmować samodzielnych 
decyzji bez zgody premiera (Kaczmarek 2010, s. 313). Ostatnim Prezydentem 
RP na uchodźstwie był Ryszard Kaczorowski, który w symboliczny sposób 
przekazał insygnia władzy pierwszemu prezydentowi RP wybranemu w po-
wszechnych i legalnych wyborach, czyli Lechowi Wałęsie. Z pewnością akt ten 
stanowił element ciągłości władzy państwa wyrażający się w osobie prezydenta 
RP, dlatego należało o tym wspomnieć (Kaczmarek 2010, s. 418). 

Gospodarka PRL oparta na centralnym planowaniu, nieprzestrzeganie 
obywatelskich praw wywoływało stopniowo coraz większy opór społeczny. 
Zjednoczył się on pod znakiem związku zawodowego „Solidarność”, który 
pierwotnie poprzez strajki dążył do poprawy sytuacji robotników, lecz stop-
niowo stał się ciałem konsolidującym opozycyjne siły antykomunistyczne (Le-
on-Sowa 2001, s. 87-88). Mimo, iż rozpad systemu komunistycznego rozpo-
czął się wcześniej to symbolem zmian, demokratyzacji i wkroczenia w epokę 
III Rzeczypospolitej stały się obrady okrągłego stołu zorganizowane w 1989 
r. których celem było wypracowanie pewnego modus vivendi pomiędzy wła-
dzą i opozycją. Zaplanowano wtedy przywrócenie „Solidarności” do legalnego 
istnienia, przeprowadzenie przedterminowych wyborów oraz najistotniejsze  
z perspektywy omawianego tematu dokonanie zmian w Konstytucji z 1952 r., 
które obejmowały pojawienie się urzędu Prezydenta, który miał bardzo sil-
ną pozycję prawną. Komuniści liczyli, że w zamian za ustępstwa wygrają 
wybory parlamentarne, lecz okazało się to złudne i odnieśli klęskę. Powstał 
wtedy pierwszy legalny rząd Tadeusza Mazowieckiego otwierający okres III 
Rzeczypospolitej. 
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W dniu 7 kwietnia 1989 r. Sejm PRL uchwalił ustawę z dnia 7 kwiet-
nia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po-
zycja prezydenta PRL unormowana była w art. 32-33 ustawy nowelizującej. 
Na mocy art. 32 określono go jako najwyższego przedstawiciela Państwa 
Polskiego w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, który pełni funkcję 
strażnika konstytucji. Miał być wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na 
sześcioletnią kadencję. Wybory pośrednie są bezpośrednim nawiązaniem do 
konstytucji marcowej. Na podstawie art. 32f przejął on znaczną część kompe-
tencji Rady Państwa jak np. zarządzanie wyborów do sejmu i senatu, miano-
wanie pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowanie 
i wypowiadanie umów międzynarodowych, nadawanie orderów, prawo łaski. 
Do nowych uprawnień należało m.in. zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, 
przewodnictwo nad Komitetem Obrony Kraju, który był organem właściwym 
w sprawach obronności i bezpieczeństwa państwa. Organem wykonawczym 
Prezydenta stała się Kancelaria Prezydenta, której Prezydent nadawał statut 
oraz powołuje i odwołuje jej szefa. Był on również uprawniony do rozwią-
zania parlamentu, zastosowania weta ustawodawczego6. 27 września 1990 r. 
dokonano kolejnej nowelizacji na podstawie ustawy o zmianie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniono art. 32a, których w ust.1-3 wprowadził 
wybieralność prezydenta RP w powszechnych wyborach przez naród na 5 let-
nią kadencję oraz, cenzus 35 roku życia7. Podsumowując w związku z wprowa-
dzeniem takich przepisów powstał system rządów oparty na pomieszaniu daw-
nej koncepcji jednolitości władzy państwowej z elementami prezydencjalizmu.  
W ramach doktryny konstytucyjnej panuje pogląd, że przypominała nieco 
francuską konstytucję V Republiki z 1958 r. Autorzy zmian postrzegali prezy-
denturę jako ostatnią gwarancję zachowania ustroju komunistycznego i miała 
stać się ona instrumentem rządzenia. Mimo, iż Prezydentem został wybrany 
gen. Wojciech Jaruzelski, praktyka konstytucyjna poszła w kierunku demo-
kratyzacji, gdyż nie był on w stanie urzeczywistnić swoich kompetencji. Jego 
następcą w wyniku kolejnej nowelizacji wprowadzającej powszechne głosowa-
nie stał się Lech Wałęsa, który 9 grudnia 1990 r. wygrał powszechne wybory 
uzyskując 74.25% głosów (Garlicki 2019, s. 30-32).

6 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
7 Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Mała Konstytucja 

Mimo nowelizowania dawnej Konstytucji PRL pracę nad nowym aktem 
regulującym ustrój państwa trwały od 1989 r. Twórcy nowego ustroju mie-
li jednak świadomość, że zmiany prawodawstwa są procesem długotrwałym,  
ze względu na trwający konflikt między prawicą dążącą do zwiększenia upraw-
nień wykonawczych, a lewicą która zaproponowała system parlamentarny 
(Leon-Sowa 2001, s. 358-359). Zdecydowano się powołać akt tymczasowo 
regulujący ustrój państwa, który będzie obowiązywał do czasu uchwalenia no-
wej konstytucji. Była to tzw. ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 
1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonaw-
czą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Na mocy tych 
przepisów w art. 1 Prezydent RP został określony organem państwa w zakresie 
władzy wykonawczej. Jego pozycja prawna unormowana została w Rozdziale  
trzecim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 28 został wskazany jako 
najwyższy przedstawiciel Państwa Polskiego w stosunkach wewnętrznych  
i międzynarodowych. Wybierany był przez naród na pięcioletnią kadencję. Jego 
główne uprawnienia unormowane były w art. 32-48. Było to m.in. ogólne kie-
rownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych mianowanie i odwoływanie 
pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikacja i wypowia-
danie umów międzynarodowych, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, możli-
wość wprowadzenia stanu wojennego i wyjątkowego, nadawanie obywatelstwa, 
powoływanie sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, stosowanie 
prawa łaski, nadawanie orderów i odznaczeń. Wprowadzono również instytu-
cję kontrasygnaty, dla niektórych aktów prawnych wydawanych przez Prezy-
denta RP. Organem wykonawczym była Kancelaria Prezydenta, zaś mógł rów-
nież powołać ministrów stanu do reprezentowania go w sprawach związanych  
z wykonywaniem jego uprawnień. W art. 50 przewidziano odpowiedzial-
ność za popełnienie deliktu konstytucyjnego, gdyż za naruszenie Konstytucji 
lub ustaw oraz za popełnienie przestępstwa może być na podstawie uchwały 
Zgromadzenia Narodowego w większości 2/3 głosów pociągnięty do odpowie-
dzialności przed Trybunałem Stanu, który mógł na mocy wyroku pozbawić  
go urzędu8. Ukształtowała ona sui generis system mieszany pomiędzy systemem 
parlamentarnym a prezydenckim wynikający z konfliktu pomiędzy prawicą  
a lewicą, który w praktyce konstytucyjnej doprowadził do jego eskalacji  
 

8 Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między wła-
dzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. 



109

Instytucja Prezydenta w historii XX-wiecznego konstytucjonalizmu...

na linii Prezydent rząd oraz sejm, co w dużym stopniu wpłynęło na pracę nad 
obecnie obowiązującą konstytucją (Garlicki 2019, s. 32-34).

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. 

 Prace nad nową konstytucją trwały od 1989 r. W związku z tym w czasie 
tym doszło do wielokrotnej zmiany obsady członków parlamentu, co wpływa-
ło na treść redagowanego projektu. W 1993 r. po wyborach parlamentarnych 
powstała koalicja SLD-PSL między którą a prezydentem Wałęsą zarysował się 
ostry konflikt. Celem koalicjantów było takie ukształtowanie konstytucji, któ-
re osłabiało pozycję prezydenta na rzecz parlamentu. W 1994 r. odbyło się 
pierwsze czytanie projektów, a następnie wszystkie znalazły się w Komisji Kon-
stytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W 1995 r. odbyły się jednak wybory 
prezydenckie, gdzie najpoważniejszym kontrkandydatem Wałęsy był Aleksan-
der Kwaśniewski wywodzący się z koalicji SLD-PSL. Zwyciężył on te wybory, 
gdyż zagłosowało na niego 51.7% wyborców (Leon-Sowa 2001, s. 363-365). 
W momencie tym koalicja, uzyskała równoczesną przewagę w parlamencie  
i urząd Prezydenta RP. Ich celem stało się teraz redagowanie przepisów doty-
czących prezydenta w ten sposób, aby nadać mu jak największe kompetencje, 
w obawie przed ewentualnym przegraniem wyborów parlamentarnych i utratą 
władzy (Garlicki 2019, s. 282). W dniu 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie 
Narodowe uchwaliło tekst Konstytucji RP, która została zatwierdzona przez 
naród w referendum i weszła w życie 17 października (Garlicki 2019, s. 36). 
Skutkiem konfliktu jest to, że system konstytucyjny przewidziany w obecnej 
konstytucji łączy system parlamentarno-gabinetowy z prezydenckim. Konsty-
tucjonaliści określają go jako zracjonalizowany parlamentaryzm z elementami 
prezydencjalizmu i podlega licznej krytyce. 

 De lege lata pozycja prawna prezydenta RP unormowana została w od-
rębnym rozdziale V Konstytucji w ramach art. 126-145. W art. 126 stwierdzo-
no, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem 
Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Wynika 
to z funkcji wykonawczej, umieszczającej go na mocy art. 10 wśród organów 
władzy wykonawczej wspólnie z Radą Ministrów z, którą dzieli kompeten-
cje (Sajfan, Bosek 2016). Zgodnie z art. 142 podobnie jak Rada Ministrów 
wydaje rozporządzenia, ale również zarządzenia i postanowienia. Najwyższa 
pozycja wynika z funkcji reprezentacyjnej i symbolicznej, czyli uosabiania au-
torytetu władzy państwowej jako symbol jedności i trwałości państwa. Wyraża 
się to również w udziale przez Prezydenta RP w uroczystościach państwowych, 
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spotkaniach z przedstawicielami różnych organizacji, obywatelami RP (Gar-
licki 2019, s. 303). Pełni on również funkcję arbitra, czyli strażnika konsty-
tucji oraz jest podmiotem, który ma czuwać nad harmonijnym i sprawnym 
funkcjonowaniem pozostałych władz (Sarnecki 2014, s. 348-350). Wybierany 
jest on w powszechnych wyborach, zaś funkcję obejmuje po złożeniu uroczy-
stej roty przysięgi. Unormowany został cenzus wieku w postaci ukończenia 35 
roku życia (Garlicki 2019, s. 285). W art. 132 przewidziana została również 
instytucja incompatibilitas, czyli niepołączalności. Oznacza ona, że nie może 
on piastować żadnego innego urzędu, wchodzić w skład żadnego innego orga-
nu, ani pełnić żadnej innej funkcji publicznej, która nie związana jest ex lege  
z prezydenturą (Sarnecki 2014, s. 346). W przypadku niemożności sprawowa-
nia przez niego urzędu z przesłanek określonych w art. 131 ust. 2 takich jak 
m.in. śmierć Prezydenta RP, zrzeczenie się przez niego urzędu, utraty funkcji 
na mocy orzeczenia Trybunału Stanu obowiązki tymczasowo wykonuje Mar-
szałek Sejmu, a jeśli nie może on wykonywać tych obowiązków to Marszałek 
Senatu (Sajfan, Bosek 2016). Z perspektywy kompetencji ustawodawca zasto-
sował podział dychotomiczny. Zostały one podzielone na objęte kontrasygnatą 
i wymagające dla ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który bierze za 
nie polityczną odpowiedzialność przed sejmem oraz zwolnione z tego wymogu 
uprawnienia osobiste tzw. prerogatywy wskazane w art. 144 ust. 3. 

Zgodnie z art. 133 jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrz-
nych, czyli ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, mianuje i odwo-
łuje pełnomocnych przedstawicieli RP przy organizacjach międzynarodowych, 
przyjmuje listy uwierzytelniające akredytowanych przedstawicieli innych 
państw i organizacji międzynarodowych. Zobligowany został on ipso iure do 
współdziałania w zakresie polityki zagranicznej z Prezesem Rady Ministrów  
i ministrem do spraw zagranicznych. W zakresie bezpieczeństwa i obronności 
państwa na mocy art. 134 jest on najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych 
RP, w czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za po-
średnictwem Ministra Obrony Narodowej, mianuje Szefa Sztabu Generalnego 
oraz na czas wojny na wniosek premiera Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych 
(Sarnecki 2014, s. 359). 

Zgodnie z art. 143 organem pomocniczym prezydenta RP jest kancelaria 
Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzana przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP. 
Nadaje on jej której nadaje statut oraz powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii 
(Sajfan, Bosek 2016).

Uprawnienia osobiste możemy podzielić na poszczególne kategorie wy-
mienione w art. 144 ust. 3 oraz rozwinięte w przepisach szczególnych. Do 
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uprawnień dotyczących wyborów należy m.in. zarządzanie wyborów do Sejmu 
i Senatu oraz zwoływanie ich pierwszego posiedzenia, skracanie kadencji Sejmu 
w przypadkach określonych w Konstytucji (Sarnecki 2014, s. 353). Przysługu-
ją mu kompetencje związane ze stanowieniem ustaw takie jak prawo inicjaty-
wy ustawodawczej, weta ustawodawczego, podpisania i zarządzenia ogłoszenia 
ustawy, umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw RP (Sarnecki 2014, 
s. 354-356). Posiada szereg uprawnień związanych z organizacją judykatury 
takich jak m.in. powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Try-
bunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziów oraz 
stosowanie prawa łaski (Garlicki 2019, s. 297). Do kompetencji związanych 
z władzą wykonawczą należy chociażby desygnowanie i powoływanie Prezesa 
Rady Ministrów oraz przyjmowania jej dymisji, zwoływanie Rady Gabineto-
wej, powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej, Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Sajfan, Bosek 2016).  
Do jego tradycyjnych kompetencji, których ze względu na ich specyfikę nie da 
się powierzyć innemu organowi należy prawo łaski, nadawanie obywatelstwa 
i wydawanie zgody na jego zrzeczenie, nadawanie orderów i odznaczeń (Gar-
licki 2019, s. 302-303).

Zgodnie z art. 145 ponosi on odpowiedzialność konstytucyjną, czy-
li odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie 
przestępstwa. Skutkiem tego może być pociągnięcie go do odpowiedzialności 
przed Trybunałem Stanu na podstawie uchwały Zgromadzenia Narodowego  
w większości 2/3 głosów. Wniosek taki może złożyć 140 członków Zgromadze-
nia, zaś bada go podległy wewnętrzny organ pomocniczy, czyli tzw. Sejmowa 
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej9. Ograniczenie odpowiedzialno-
ści i przyznanie immunitetu formalnego ma na celu nieutrudnianie pełnienia 
funkcji i ograniczenie odpowiedzialności tylko do poważnych naruszeń zbada-
nych przez właściwy organ (Sarnecki 2014, s. 369-370).

Zakończenie 

 Niewątpliwie na gruncie polskiego konstytucjonalizmu możemy dojść do 
wniosku, że kompetencje zostały ewolucyjnie rozwijane. W czasach II RP kon-
stytucja marcowa z 1921 roku charakteryzowała się silnym przywiązaniem do 
wartości parlamentarnych w obawie przed przejęciem instytucji Prezydenta RP 
przez Józefa Piłsudskiego. Interesującymi rozwiązaniami legislacyjnymi była 

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
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możliwość zawierania międzynarodowych umów handlowych autonomicznie 
przez prezydenta RP, prawo wypowiadania wojny i zawierania pokoju. Kon-
stytucja kwietniowa z 1935 roku była z pewnością najsilniejszą konstytucją  
z perspektywy pozycji prawnej prezydenta RP, 7 letnia kadencja, szeroki zakres 
kompetencji, ograniczenie odpowiedzialności politycznej do odpowiedzialno-
ści przed Bogiem i historią z pewnością dawała dużą dyskrecjonalność. Kon-
stytucja czasów PRL początkowo nie przewidywała instytucji głowy państwa, 
zaś jego kompetencje do czasów noweli kwietniowej przejął kolegialny organ 
Rady Państwa, który był swoistym instrumentem rządzenia aparatu komuni-
stycznego. Mimo tymczasowych rozwiązań Mała Konstytucyjna z pewnością 
miała charakter mocno demokratyczny. Zerwała ona z tradycją silnego syste-
mu parlamentarnego z konstytucji marcowej, ale również pro-prezydenckich 
konstytucji kwietniowej, gdyż uprawnienia Prezydenta zostały określone w 
konstytucyjnych ramach. Dała ona solidne podstawy do stworzenia obecnie 
obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., gdyż wiele rozwiązań zo-
stało do niej inkorporowanych. Uważam, że de lege lata przewidziany został 
wysoki standard kompetencji Prezydenta RP. Sam fakt unormowania jego po-
zycji jako odrębnego segmentu władzy wykonawczej w innym rozdziale, zakre-
ślenie szerokiego katalogu kompetencji zarówno osobistych jak i związanych 
kontrasygnatą Prezesa Rady Ministrów w różnych dziedzinach życia politycz-
nego ukazuje wysoki standard. Uważam, że należy docenić wkład ustrojodaw-
ców doby II Rzeczypospolitej oraz autorów współczesnej konstytucji w rozwój 
instytucji Prezydenta RP w systemie prawa, gdyż na gruncie przepisów obo-
wiązujących jest ona 25 letnią podstawą funkcjonowania polskiego systemu 
prezydenckiego.

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

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

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 (Dz.U. z 1935 r. nr 30, poz. 
227).

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej.



113

Instytucja Prezydenta w historii XX-wiecznego konstytucjonalizmu...

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosun-
kach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Literatura

Brzoza C.
2001 Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej, Kraków.

Garlicki L.
2019 Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu, wyd.6, Warszawa.

Kaczmarek R.
2010 Historia Polski 1914-1989, Warszawa.

Kraskowski K.
2002 Historia ustroju państwa, Poznań. 

Sajfan M, Bosek L. (red.)
2016 Komentarz do art. 126, 131, 143, 144 ,w: Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej.

Sarnecki P.
2014 Prawo konstytucyjne RP, wyd. 9, Warszawa.

Sowa-Leon A. 
2001 Od drugiej do trzeciej Rzeczypospolitej (1945-2001), Kraków.





115

Mikołaj Truszkowski

Uniwersytet Łódzki
ORCID: 0000-0002-4262-5776

Rola Rzecznika Praw 
Obywatelskich w systemie 

ustrojowym III RP

Abstrakt: W okresie PRL-u w życiu politycznym toczyła się burzliwa dysku-
sja na temat powołania organu zajmującego się ochroną konstytucyjnych praw 
i wolności człowieka i obywatela. Jedną z kluczowych organizacji postulują-
cych powołanie tego organu był NSZZ „Solidarność”, jednak wprowadzenie 
stanu wojennego uniemożliwiło dalsze rozmowy z władzami komunistycz-
nymi. Po długoletnich dyskusjach i badaniach opinii społecznej parlament  
w 1987 r. uchwalił ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Z kolei już  
w 1989 r. nadano temu organowi rangę konstytucyjną. Jego głównym zada-
niem jest stanie na straży praw i wolności zagwarantowanych przepisami pra-
wa. W celu wykonywania swoich obowiązków piastuna tej funkcji wyposażono  
w wiele kluczowych instrumentów prawnych, takich jak: wnoszenie kasacji do 
SN, skarg do TK oraz inicjowanie postępowań administracyjnych itp. „Straż-
nikowi praw” przyznano także kompetencję występowania do odpowiednich 
organów o podjęcie inicjatywy prawodawczej, czy możliwość wystąpienia  
z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności aktów praw-
nych obowiązujących w Polsce. Ponadto każdy znajdujący się pod władztwem 
prawnym Rzeczypospolitej Polskiej ma zagwarantowane konstytucyjne prawo 
do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor w niniejszym rozdziale 
przedstawia wybrane instrumenty prawne przysługujące jednemu z najważniej-
szych organów konstytucyjnych w państwie, co pozwala na ukazanie jego roli 
w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ma to na celu uzasadnienie 
tezy, iż Rzecznikowi Praw Obywatelskich przyznano silne kompetencje, dzięki 
którym może sprawnie działać na rzecz poprawy stanu przestrzegania i ochrony 
praw człowieka.

Słowa kluczowe: Rzecznik Praw Obywatelskich, strażnik praw, prawa człowie-
ka, przestrzeganie praw obywatelskich, działalność RPO.
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Od strażnika praw do Rzecznika Praw 
Obywatelskich

Z genezą powołania do życia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich  
w Polsce wiąże się rezolucja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk z 11 czerwca 1981 r. w sprawie reformy organów wymiaru sprawiedli-
wości i rozszerzenia gwarancji praw obywatelskich (Domańska 2012, s. 37; 
Domańska 2020, s. 312), a także wyrażony później postulat NSZZ „Solidar-
ność” do władz komunistycznych o powołanie rzecznika, który zajmowałby 
się ochroną praw obywatelskich. Reformy systemu komunistycznego w ZSRR,  
a także wysokie zadłużenie zagraniczne Polski w bankach zachodnich wpłynęły 
na decyzję władz o powołaniu Rzecznika Praw Obywatelskich (Bartoszewicz 
2013, s. 189-190).

Na spotkaniu 25 kwietnia 1981 r. ze stroną rządową, „Solidarność” za-
żądała wprowadzenia społecznej kontroli nad działaniami administracji pu-
blicznej, a w związku z tym wprowadzenia omawianego urzędu do polskiego 
porządku prawnego. Pierwotne stanowisko władz nie było przychylne stano-
wisku „Solidarności” popieranej przez zdecydowaną większość społeczeństwa, 
a z kolei wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. przekreśliło szan-
se na dalsze rozmowy w sprawie powołania instytucji ombudsmana (Domań-
ska 2012, s. 38-40).

W maju 1983 r. na I Kongresie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Naro-
dowego, a więc organizacji politycznej zależnej od Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, podniesiono postulat powołanie sejmowego organu chroniące-
go prawa obywateli „przed zagrożeniami biurokratycznymi”, ale także innych 
organów ochrony praw obywatelskich, takich jak Trybunał Konstytucyjny.  
W myśl założeń deklaracji programowej PRON miał być to organ powoływa-
ny i odpowiedzialny przed Sejmem. Warto podkreślić, że rozważano również 
powołanie strażników praw przy wojewódzkich radach narodowych. Strażnik 
Praw Obywatelskich miałby rozpatrywać skargi obywateli, którzy nie zgadzali 
się z rozstrzygnięciami organów administracji, a także podejmować działania 
mające na celu usunięcie przyczyn naruszeń (Domańska 2012, s. 40-41; Gajda 
2013, s. 78).

W latach 1984-1985 zespół powołany przez Komisję Prawodawstwa  
i Praworządności Rady Krajowej PRON opracował dokument określający 
zakres działania instytucji Strażnika Praw Obywatelskich, który następnie 
został uznany za bezzasadny na wspólnym posiedzeniu Prezydium Sejmu 
i Prezydium Rady Krajowej PRON. W związku z negatywną opinią władz 
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komunistycznych przygotowano kolejne założenia projektu ustawy obejmu-
jącej w swojej materii ochronę praw obywatelskich w Polsce. Uzasadnieniem 
projektu było stworzenie instytucji pozbawionej realnej możliwości oddzia-
ływania na organy konstytucyjne, jednak posiadającej szeroki katalog instru-
mentów prawnych pozwalających na zwieńczenie systemu rozpatrywania skarg 
i wniosków obywatelskich (Domańska 2012, s. 40-41; Gajda 2013, s. 78-79).

Uchwalenie ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich zostało zainicjowane ponad dwuletnią dyskusją na temat kształtu, dzia-
łalności i kompetencji tej instytucji w porządku ustrojowym. Po przeprowa-
dzeniu sondażu opinii publicznej przez Centrum Badania Opinii Społecznej, 
w którym prawie 70% badanych opowiedziało się za powołaniem Strażnika 
Praw Obywatelskich. Na X Zjeździe PZPR (3 lipca 1986 r.) podjęto uchwałę, 
zgodnie z którą wezwano do powołania „społecznych rzeczników praw obywa-
telskich” (Domańska 2012, s. 42-43; Bartoszewicz 2013, s. 190). W następ-
stwie podjęcia uchwały, Rada Państwa w listopadzie 1986 r. ogłosiła „Zało-
żenia koncepcji organizacyjno-prawnej rzecznika praw obywatelskich”, które 
zostały przekazane do dwumiesięcznych konsultacji społecznych (Domańska 
2012, s. 44). 

W trakcie nich zgłoszono postulat powołania sejmowego rzecznika praw 
obywatelskich jako niezależnego organu kontroli prawnej. Należy podkreślić, 
że pierwotne założenia przewidywały powołanie strażników praw obywatel-
skich na poziomie województw, a także powołanie rzecznika krajowego. Opi-
nia publiczna domagała się przyznania nowemu organowi szerokich uprawnień, 
m.in. przyznania inicjatywy obywatelskiej i wyposażenia go w uprawnienia 
prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (Domańska 2012, 
s. 44-47). 

6 maja 1987 r. grupa posłów wniosła do Sejmu projekt ustawy o RPO, 
który uwzględniał część postulatów społeczeństwa, m.in. powołania sejmowe-
go organu na szczeblu centralnym. Pierwsze czytanie projektu ustawy odby-
ło się już 28 maja, a w czasie ożywionej dyskusji podkreślano konieczność 
stworzenia skutecznych form ochrony praw obywateli. Z kolei już 15 lipca 
1987 r. uchwalono ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich. W pierwotnym 
brzmieniu ustawa nie regulowała kwestii związanych z zastępcami rzecznika 
ani prawa do zadawania pytań prawnych. W dyskusji parlamentarnej i spo-
łecznej podkreślano potrzebę nadania nowemu urzędowi rangi konstytucyjnej, 
co nastąpiło na mocy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do Konstytucji dodano wówczas art. 36a ust. 
1 w brzmieniu określającym podstawowe założenie powołania instytucji RPO. 



118

MIKOŁAJ TRUSZKOWSKI

Zgodnie z nim „Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności 
obywateli określonych w Konstytucji i innych przepisów prawa”. Należy za-
uważyć, że zgodnie z ust. 2 kadencja RPO trwała 4 lata (Bartoszewicz 2013,  
s. 191; Gajda 2013, s. 83).

Podstawa prawna i sposób powoływania  
oraz odwoływania

Współcześnie kwestie związane z organem Rzecznika Praw Obywatel-
skich reguluje rozdział IX Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r, (art. 
208-212), przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 15 lipca 1987 
r. (wielokrotnie nowelizowana – przede wszystkim w roku 1991 oraz 2000) 
oraz Regulamin Sejmu oraz Senatu. Wymienione dokumenty określają przede 
wszystkim szczegółowy tryb powoływania i odwołania Rzecznika, kryteria 
kandydata, zakres immunitetu, a także katalog instrumentów prawnych, któ-
re ów ma do zastosowania, wykonując obowiązki konstytucyjne (Domańska 
2013, s. 57; Trociuk 2014, s. 7; Domańska 2020, s. 315).

W Konstytucji RP z 1997 r. wydłużeniu uległa kadencja (do pięciu lat), 
która trwa od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Trybunał Konstytucyj-
ny w wyroku z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. akt  K20/20) uznał, że art. 3 ust. 6 
ustawy o RPO stwierdzający, iż „dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiąz-
ki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika” jest niezgodny z art. 2, 
art. 7 i art. 209 ust. 1 Konstytucji RP. W związku z permanentnym trudem do 
kompromisu politycznego w sprawie wyboru nowego „strażnika praw” stano-
wi to wyzwanie, a zarazem zachętę do współpracy politycznej na płaszczyźnie 
ochrony praw obywatelskich w Polsce. Ustawodawca, pomimo postanowienia 
sygnalizującego z dnia 15 kwietnia 2021 r. (sygn. akt S1/21), do tej pory nie 
uchwalił przepisów regulujących problem wygaśnięcia kadencji RPO przy bra-
ku powołanego następcy (Trociuk 2014, s. 21; Domańska 2020 s. 315).

Kwalifikacje wymagane od kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich 
nie zostały uregulowane na poziomie konstytucyjnym. Określa je ogólnikowo 
art. 2 ustawy o RPO - wymienia kryteria, jakie musi spełniać ubiegający się  
o jedno z najważniejszych urzędów w Polsce. Musi on posiadać obywatelstwo 
polskie, wyróżniać się wiedza prawniczą, doświadczeniem zawodowym, a tak-
że wysokim autorytetem „ze względu na swe walory moralne i wrażliwość spo-
łeczną”.  Rzecznik nie może także zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem 
profesora szkoły wyższej, jak również „nie może należeć do partii politycznej, 
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się 
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pogodzić z godnością jego urzędu”. Należy podkreślić, że wyróżnianie się wie-
dzą prawniczą w założeniu ustawodawcy nie jest tożsame z posiadaniem wy-
kształcenia prawniczego przez kandydata, co podlega jednak krytyce ze strony 
doktryny, gdyż ukończenie wyższych studiów prawniczych powinno być mi-
nimalnym standardem tego konstytucyjnego organu (Trociuk 2014, s. 17-18).

Szczegółowy tryb powoływania RPO określa art. 3 powołanej ustawy  
o RPO, w myśl którego ten jednoosobowy organ powoływany jest przez Sejm 
za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy 35 posłów. Prawo 
powołania przysługuje Sejmowi odpowiedniej kadencji, w której doszło do 
wygaśnięcia kadencji poprzednika. Do wniosku załącza się uzasadnienie, dane 
ubiegającego się, a także jego zgodę na kandydowanie. Uchwała Sejmu zapada 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby posłów. Następnie Marszałek Sejmu zarządza ogłoszenie w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i bezzwłocznie prze-
syła Marszałkowi Senatu. Na Senat nałożono ustawowy obowiązek podjęcia 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie kandydata zaakceptowane-
go przez Sejm na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich „w ciągu miesiąca od 
dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu”. Milczenie bądź niemożność pod-
jęcia stosownej uchwały przez Senat w wyznaczonym terminie oznacza zgodę 
na powołanie kandydata Sejmu. W przypadku niewyrażenia zgody przez izbę 
wyższą, cała procedura uruchamiana jest od początku, co miało miejsce wie-
lokrotnie w 2021 roku. Uchwałę o powołaniu na stanowisko RPO publikuje 
się w „Monitorze Polskim” (Trociuk 2014, s. 19-21; Witkowski 2015, s. 620-
621; Domańska 2020 s. 315-316, Naleziński 2019, s. 613).

W ustawie o RPO uregulowano także tryb odwołania Rzecznika, który 
jest możliwy w wyłącznie w trzech enumeratywnie wyliczonych  w ustawie 
przypadkach, jednak usunięcie z urzędu jest wyłączną kompetencją Sejmu. 
Sejm może pozbawić taką osobę funkcji, jeżeli Rzecznik zrzekł się wykonywa-
nia obowiązków. Wówczas składa on wniosek o podjęcie stosownej uchwały 
na ręce Marszałka Sejmu. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyłącznie przewodniczący 
niższej izby Parlamentu posiada kompetencję do przedstawienia niższej izbie 
wniosku w tej sprawie, a następnie kieruje go do zaopiniowanie właściwej ko-
misji sejmowej. Z kolei odpowiedni projekt uchwały głosowany jest na po-
siedzeniu plenarnym Sejmu. W związku z tym, iż w historii istnienia opisy-
wanego organu w Polsce nie doszło do odwołania Rzecznika, żadne przepisy 
nie regulują kwestii większości głosów, jaką Sejm podejmuje uchwałę o jego 
odwołaniu. Przedstawiciele doktryny opowiadają się za stosowaniem wówczas 
art. 190 Regulaminu Sejmu RP (Świeca 2010, s. 85-87).
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Kolejną przesłanką ustawową jest złożenie niezgodnego z prawdą oświad-
czenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, jak 
również trwała niezdolność do pełnienia funkcji stwierdzona orzeczeniem 
lekarskim (orzecznik ZUS). Przez „niezdolność do pełnienia obowiązków”  
w świetle ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych należy rozumieć niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.  
W razie zaistnienia drugiej przesłanki Sejm podejmuje uchwałę na wniosek 
Marszałka Sejmu, ale także grupy co najmniej 35 posłów większością co naj-
mniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
(Świeca 2010, s. 87-88).

Należy podkreślić, iż w przypadku stwierdzenia prawomocnym orzecze-
niem sądu niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego traktuje się to 
jako obligatoryjną przesłankę do pozbawienia danej osoby funkcji publicznej 
w myśl art. 21e ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. 
W związku z tym Sejm nie ma kompetencji do podjęcia uchwały w wymienio-
nym przedmiocie (Świeca 2010, s. 88).

W ust. 2 cytowanego przepisu ustawodawca zawarł nieostrą przesłankę 
sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu. Treść owego przepisu pozostaje 
w związku z normami konstytucyjnymi, w szczególności z art. 210 Konstytucji 
RP ustanawiającym zasadę niezależności oraz niezawisłości. Pierwszy przymiot 
odnosi się do relacji z innymi organami państwowymi, natomiast niezawisłość 
cechuje substrat osoby Rzecznika (sygn. akt. K35/09). Procedura odwołania 
piastuna tego urzędu jest tożsama z postępowaniem w przypadku trwałej nie-
zdolności do wykonywania obowiązków. W doktrynie prawa konstytucyjnego 
wypracowano przesłanki możliwości zastosowania art. 7 ust. 2 w przypadku 
podejmowania działań w celu ograniczenia praw i wolności obywatela, zanie-
chania, czy też braku bezstronności, z zastrzeżeniem, że uznanie za sprzenie-
wierzenie się ślubowaniu powinno być sumą działań bądź zaniechań Rzecznika, 
a nie incydentalnych przypadków. Warunek ten ma na celu ochronę urzędu 
przed atakami politycznymi (Sokolewicz 2003, s. 3; Świeca 2010, s. 88-92). 

Struktura Biura RPO

Ustawa o RPO stwierdza, że organ ten działa przy pomocy Biura, którego 
zadania i organizację określa statut nadany w drodze zarządzenia. Stanowi ono 
organ pomocniczy Rzecznika, dzięki któremu może wykonywać swoje obo-
wiązki. Zapewnia ono zaplecze merytoryczne oraz administracyjno-biurowe. 



121

Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie ustrojowym III RP...

Pierwotnie w ramach Biura funkcjonowało osiem zespołów, jednak wraz  
z rozwojem ustawodawstwa ich liczba wzrastała (obecnie funkcjonuje jedena-
ście zespołów), oraz zmieniał się zakres przypisanych im kompetencji. Nazwy 
poszczególnych zespołów, a także realizowane przez nie zadania rozwijały się 
wraz z napływem nowego rodzaju spraw od czasu powołania instytucji om-
budsmana w Polsce (Malinowska 2007, s. 171-177, Trociuk 2014, s. 110-11).

Zgodnie ze statutem „Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy Zastępców 
Rzecznika”, których maksymalna ilość została ustalona przez ustawę o RPO na 
poziomie trzech osób. Należy podkreślić, iż regulacje konstytucyjne i ustawo-
we nie przewidują kadencyjności tego urzędu. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy 
piastuni tych funkcji odwoływani są przez ombudsmana. Wyposażeni zostali 
przez ustawodawcę w silne narzędzia prawne przysługujące Rzecznikowi, m.in. 
w możliwość wnoszenia skargi kasacyjnej (Trociuk 2014, s. 112-113). 

W ramach Biura funkcjonują także inne jednostki organizacyjne, takie 
jak wydziały, kierowane przez naczelników albo bezpośrednio przez Rzecznika, 
Dyrektora Generalnego, Dyrektorów albo ich Zastępców. Obecnie działają: 
Wydział do spraw Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział do spraw Żoł-
nierzy i Funkcjonariuszy. Zajmują się one m.in. odpowiednio: przygotowywa-
niem wizyt Rzecznika za granicą oraz kooperacją z instytucjami zajmującymi 
się ochroną prawa człowieka itp., jak również zagadnieniami stosunków służ-
bowych żołnierzy oraz funkcjonariuszy i sprawami z zakresu bezpieczeństwa 
(Świątkiewicz 2001, s. 46-48; Malinowska 2007, s. 171-178). 

Ustawa o RPO przewiduje także powołanie funkcji pełnomocników te-
renowych, którzy są pracownikami Biura, jednak ich status nie jest przez nią 
regulowany. W związku z tym stosuje się wobec nich przepisy ustawy o pra-
cownikach urzędów państwowych. Pełnomocnicy ustanawiani są przez Rzecz-
nika dla określonego terytorium Polski, a zgodę na ich powołanie wyraża Sejm 
w drodze uchwały. Obecnie istnieją trzy Biura Pełnomocników w Gdańsku, 
Katowicach oraz we Wrocławiu. Przyjmują oni wnioski kierowane do Rzecz-
nika, jak również mogą podejmować sprawy oraz kierować wystąpienia do 
właściwych organów (Świeca 2010, s. 226-228).

Zakres i sposób działania RPO

Konstytucja RP w art. 208 ust. 2 na płaszczyźnie zakresu i sposobu dzia-
łania odsyła do przepisów ustawy. W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa 
zakresy działania RPO – zakres podmiotowy i przedmiotowy. Pierwszy odnosi 
się do badania działalności innych organów władzy publicznej, w szczególności 
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czy „nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości 
społecznej”. Oznacza to, że RPO ma obowiązek podjęcia działań mających 
na celu ochronę praw i wolności. Obejmuje on swoim działaniem wszystkie 
osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne niebędące osobami praw-
nymi pozostające pod jurysdykcją państwa polskiego (Banaszak 2012, s. 1018-
1021.; Dybowski 2016, s. 1424; Domańska 2020, s. 317).

Z kolei zakres przedmiotowy uwzględnia ochroną konstytucyjne, jak  
i uregulowane w innych aktach prawnych prawa i wolności człowieka i obywa-
tela. Obejmuje to normy aktów prawnych w postaci umów międzynarodowych, 
ustaw, rozporządzeń, a także aktów o charakterze wewnętrznym oraz dorobek 
prawa europejskiego. Polski civitatis defensor stoi na straży funkcjonowania  
i przestrzegania zasady równego traktowania, a także wykonuje funkcję krajo-
wego mechanizmu prewencji – dba o przestrzeganie praw człowieka, zapobiega-
jąc nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu (Domańska. 2020, s. 317).

Sformułowanie „wolności i praw”, powszechne w aktach prawnych, m.in. 
w art. 208 ust. 1 Konstytucji RP, ma za zadanie podkreślić ochronę korzyst-
nych dla podmiotów prawa sytuacji prawnych, jakie regulują najważniejszy akt 
prawny w państwie, a także inne akty normatywne. W literaturze przedmiotu 
przyjęto stanowisko określania ich jako prawa człowieka. Trwa dyskusja nato-
miast nad rozumieniem zwrotu „stanie na straży”, które można interpretować 
jako sformułowanie ogólnej kompetencji konstytucyjnego organu (Dybowski 
2016, s. 1426-1427). 

Konstytucyjne prawo do pomocy RPO

W ramach krajowego systemu ochrony praw człowieka szczególne miej-
sce zajmuje uprawnienie jednostki zawarte w art. 80 Konstytucji RP. Na jego 
mocy każdemu podmiotowi, na zasadach określonych w ustawie o RPO (a za-
tem osobom fizycznym, ich organizacjom, organom samorządowym, Rzeczni-
kowi Praw Dziecka, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców), 
przysługuje konstytucyjne prawo wystąpienia z wnioskiem o pomoc w ochro-
nie swoich praw lub wolności, które zostały naruszone przez organy władzy 
publicznej. Warto zaakcentować, iż owe prawo przysługuje także apatrydom  
i cudzoziemcom, w zakresie, w jakim przysługują im prawa i wolności na mocy 
prawa polskiego. Ustrojodawca w konstrukcji owej normy konstytucyjnej za-
warł bowiem ograniczenie zakresu wniosków jedynie do naruszeń ze strony 
podmiotów publicznych. Z praktyki działalności RPO, a także przepisów usta-
wy wynika rozszerzenie omawianego konstytucyjnego prawa na naruszenia ze 
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strony podmiotów niepublicznych. Na podstawie art. 9 pkt. 3 ustawy o RPO, 
„strażnikowi praw” przyznano kompetencję podjęcia sprawy z urzędu, czyli 
własnej inicjatywy. Należy pamiętać, że z art. 11 ust. 1 ustawy o RPO wynika 
obowiązek Rzecznika zapoznania się z każdą sprawą, lecz nie obowiązek pod-
jęcia sprawy (Deryng 2014, s. 865; Dybowski 2016, s. 1850-1854; Wiącek 
2021, s. 68-70; Florczak-Wątor 2019, s. 264-166).

Regulacja konstytucyjna nie wymaga także realizacji zasady subsydiarno-
ści, oznaczającej konieczność wyczerpania przysługujących podmiotowi środ-
ków ochrony prawnej. W związku z powyższym z wnioskiem do Rzecznika 
można wystąpić w trakcie toczącego się postępowania przed organem władzy 
publicznej, a nawet przed zainicjowaniem postępowania. W doktrynie prawa 
konstytucyjnego panuje pogląd, że owe prawo przysługuje każdemu nawet, 
gdy „określona regulacja prawna nie weszła jeszcze w życie”. Wówczas wa-
runkiem koniecznym do skorzystania z uprawnienia jest to, iż dana regula-
cja wprowadzi w życie przepisy, które mogły stać się przedmiotem naruszenia 
(Wiącek 2021, s. 67-69). 

Ustrojodawca, w myśl art. 80 Konstytucji zawarł, że ochrona może od-
nosić się do wszelkich praw lub wolności  podmiotu wnioskującego (nie tylko 
określonych w Konstytucji, ale także w innych aktach normatywnych). Pod-
miotowi nie przysługuje natomiast możliwość złożenia wniosku w celu ochrony 
praw lub wolności innych podmiotów prawa. Można zatem z nim wystąpić 
w przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości 
społecznej. Z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
wynika, że przepis ustanawiający konstytucyjne prawo do pomocy RPO nie 
jest źródłem innych praw podmiotowych. Wnioskodawcy nie przysługuje tak-
że „roszczenie o podjęcie przez RPO działań w jego sprawie wobec innych or-
ganów państwowych” (Banaszak 2012, s. 473-476; Dybowski 2016, s. 1854-
1857; Florczak-Wątor 2019, s. 264-266).

Wystąpienia o charakterze generalnym  
w działalności RPO

Rzecznik, wyłączając wystąpienia i interwencje w sprawach indywidual-
nych może, na mocy art. 16 ustawy o RPO, z uwagi na podejmowane sprawy 
przedstawiać podmiotom oceny i wnioski mające na celu zapewnienie oraz 
poprawę ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Działania te zwią-
zane są z kierowaniem do organów władzy publicznej, organizacji oraz insty-
tucji postulatów i zaznajamianie ich ze stanem przestrzegania praw i wolności 
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obywatelskich. Rozwiązania ustawowe gwarantują kompetencje Rzecznika, 
takie jak: wnioskowanie do odpowiednich organów władzy publicznej o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej (tzw. pośrednia inicjatywa prawodawcza), wy-
stąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami wymienionymi w art. 
188 Konstytucji RP. Dotyczą one zgodności ustaw, umów międzynarodowych, 
aktów prawnych wydawanych przez centralne organy państwowe, celów oraz 
działalności partii politycznych z innymi aktami normatywnymi, m.in. Kon-
stytucją i przepisami prawa międzynarodowego. Ponadto Rzecznik może zgło-
sić udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i brać w nim 
udział oraz wnioskować do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w spra-
wie wątpliwości prawnych. W 2021 r. polski ombudsman skierował m.in. 79 
wniosków o podjęcie inicjatywy prawodawczej, 51 skarg nadzwyczajnych do 
Sądu Najwyższego oraz 107 kasacji w sprawach karnych. Łącznie w całym 
roku skierował 523 różnego rodzaju wniosków, zawiadomień, skarg itp. (Świe-
ca 2010, s. 195-198; Deryng 2014, s. 870-871; Trociuk 2022, s. 396-397).

Decyzja o zainicjowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego należy 
do wyłącznej decyzji Rzecznika. Kierowany wniosek stanowi ważny środek 
ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. W związku z tym powinien 
on być ukierunkowany na naruszenie owych konstytucyjnych norm. Ombud-
smanowi przysługuje także kompetencja do wycofania wniosku do czasu roz-
poczęcia rozprawy, która nie wymaga uzasadnienia. Doktryna prawnicza jest 
zwolennikiem, aby Rzecznik wskazywał uzasadnienie w przypadku wycofania 
wniosku w każdej sprawie. Szczegółowe warunki formalne oraz kwestie zwią-
zane z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa z o organi-
zacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. (Świeca 2010, 
198-199; Trociuk 2014, s. 88-101).

Wybrane środki prawne przysługujące RPO  
w sprawach indywidualnych

Jednym z najsilniejszych instrumentów prawnych przyznanych RPO, po-
zwalających na realizowanie zadań i funkcji organu są kompetencje związane 
z uczestnictwem oraz wnoszeniem środków odwoławczych w postępowaniu 
cywilnym. Art. 14 pkt 4) ustawy o RPO określa legitymację procesową po-
zwalającą wszczynać postępowanie na prawach przysługujących prokuratorowi. 
Należy zauważyć, iż w stosunku do „strażnika praw” istnieje mniej przesłanek, 
aniżeli w stosunku do prokuratora. O ile oskarżyciel publiczny może podej-
mować działania w związku z ochroną praworządności, interesu społecznego i 
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praw obywatelskich, Rzecznikowi przysługuje tylko działanie w ostatnim wy-
mienionym przypadku. Ponadto skorzystanie przez Rzecznika z uprawnienia 
określonego w pkt. 4 nie wymaga zgody osoby, której sprawa dotyczy (Świąt-
kiewicz 2001, s. 100; Świeca 2010, s. 155-158; Piotrowska 2016, s. 39-44). 

Ombudsmanowi przyznano także szczególną kompetencję upoważnienia 
do wniesienia kasacji. Bowiem w stosunku do Rzecznika na mocy art. 3855 
kodeksu postępowania cywilnego przysługuje trzykrotnie dłuższy termin do 
wniesienia kasacji (6-miesięczny), z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia ka-
sacji po upływie miesiąca podstawę kasacji winno stanowić naruszenie konsty-
tucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela (Świątkiewicz 2001, s. 101). 
Szczególnie należy zaakcentować słowa prof. A. Zolla, który stwierdził, że w 
celu ochrony praw i wolności konstytucyjnych Rzecznikowi przysługuje „ka-
sacja w obronie Konstytucji” (Zoll 2001, s. 8).

Kolejnym uprawnieniem przyznanym na podstawie pkt. 6 jest możliwość 
zwrócenia się przez Rzecznika o wszczęcie postępowania administracyjnego, 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz uczestniczenia w postępo-
waniach. Podobnie jak na mocy pkt. 4  ombudsman działa na prawach pro-
kuratora. Uprawnienie to służy do usunięcia z porządku prawnego zaobser-
wowanych przez organ naruszeń prawa. Nie służy ono wyręczeniu podmiotu 
zainteresowanego w czynnościach zmierzających do wszczęcia postępowania 
(tak samo jak inne instrumenty ustawowe przysługujące RPO). Zainicjowanie 
postępowania administracyjnego jest dla adresata żądania wiążące – wszczyna-
ne jest z urzędu. „Strażnik praw” nie ma natomiast obowiązku uczestniczenia 
w postępowaniu zainicjowanym w wyniku własnego wniosku (Świątkiewicz 
2001, s. 89-99; Świeca 2010, s. 159-167; Trociuk 2020, s. 68-74). 

Ombudsman wnosi skargę za pośrednictwem organu, którego działanie 
(zaniechanie) jest przedmiotem skargi. Jeżeli uczestniczył on w sprawie na pra-
wach strony wówczas przysługuje mu 30-dniowy termin W przypadku wnie-
sienia skargi na akty prawa miejscowego oraz te wydane przez terenowe organy 
administracji rządowej, działalność Rzecznika nie jest ograniczona żadnym 
terminem. Podobnie jest przy skardze na bezczynność organu administracji 
publicznej (Świeca 2010, s. 164-165). 

Z kolei w sprawach karnych głównym instrumentem prawnym przysłu-
gującym Rzecznikowi jest kasacja na podstawie art. 14 pkt 8) ustawy o RPO, 
art. 521 §1 kodeksu postępowania karnego. Może być ona wniesiona wyłącz-
nie z powodu uchybień wymienionych w art. 439 (tzw. bezwzględne przesłan-
ki odwoławcze) lub innego rażącego naruszenia prawa. Chodzi m.in. o wadli-
wość składu orzekającego, sprzeczność w treści orzeczenia, czy sytuację, kiedy 
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sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, a przepisy nakładały 
na niego obowiązek obecności. W stosunku do Rzecznika Praw Obywatel-
skich nie stosuje się także 30-dniowego terminu na wniesienie kasacji. Z kolei 
linia orzecznicza wyznacza 6-miesięczny termin możliwości wniesienia kasacji 
na niekorzyść oskarżonego. Może być ona wniesiona w następstwie zażądania 
wglądu do akt sądowych w Biurze RPO (Świątkiewicz 2001, s. 101-102; Tro-
ciuk 2014, s. 83-86). 

Podsumowanie działalności „strażnika praw”  
w 2021 r.

W 2021 r. (roku szczególnym pod względem ilości skierowanych spraw 
do Biura) aktywność ombudsmana ukierunkowana była na pomoc obywate-
lom dotkniętym przede wszystkim skutkami pandemii Covid-19. Wiele dzia-
łów administracji publicznej przestało normalnie funkcjonować, a parlament 
uchwalił kolejne przepisy mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, 
jednak bardzo często ingerowały one w prawa człowieka i obywatela.  

Najwięcej spraw wpływających do Biura dotyczyło prawa karnego 
(36,8%), natomiast kolejne miejsce zajęły przypadki związane z gałęzią prawa 
administracyjnego i gospodarczego (20,4%). Ponadto Rzecznik odbył dziesięć 
wyjazdów zagranicznych na prestiżowe spotkania, seminaria i konferencje na-
ukowe. Miało miejsce także dwadzieścia dwa spotkania z osobami pełniącymi 
ważne funkcje zagraniczne. Rzecznik wsparł także edukacyjny aspekt działal-
ności ombudsmana poprzez objęcie patronatu honorowego nad siedemdzie-
sięcioma dziewięcioma projektami. Należy podkreślić, że w związku z sytuacją 
na granicy polsko-białoruskiej Rzecznik wraz ze współpracownikami przepro-
wadził szesnaście wizytacji związanych z przestrzeganiem praw cudzoziemców 
(Trociuk 2022, s. 411-431). 
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Społeczna gospodarka rynkowa 
jako podstawa ustroju 

gospodarczego RP po pandemii

Abstrakt: Celem artykułu jest omówienie istoty zasady społecznej go-
spodarki rynkowej oraz jej pośredniego i bezpośredniego wpływu na 
gospodarkę kraju i mieszkającym w nim obywateli. Prowadzona przez 
dane państwo polityka gospodarcza jest silnie skorelowana z mikro-  
i makro- przedsiębiorstwami. W artykule została poruszona problema-
tyka społecznej gospodarki rynkowej od genezy ustroju gospodarczego 
aż po jej współczesny charakter na terenie Polski. Omówiona została 
również społeczna odpowiedzialność biznesu jako coraz bardziej zna-
czący element społecznej gospodarki rynkowej. 

Słowa kluczowe: Społeczna gospodarka rynkowa, Konstytucja, III RP, 
Ustrój Gospodarczy.
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WSTĘP

Współcześnie na całym świecie można spotkać różne rodzaje ustrojów 
państw od ustrojów politycznych, aż po gospodarcze. Zagadnienie ustroju 
państwa jest często mylone z pokrewnymi pojęciami takimi, jak: system poli-
tyczny w powiązaniu z organami państwowymi i partami politycznymi. Z tego 
powodu warto przybliżyć definicyjne znaczenie ustroju państwa. 

Ustrój polityczny to forma organizacyjna, w ramach której państwo po-
siada kompetencje, natomiast organy w nim występujące są wzajemnie ze sobą 
powiązanie w ramach przepisów prawa. Ponadto ustrój polityczny ma szerokie 
znaczenie w skład którego wchodzą inne zagadnienia. Zasady ustroju politycz-
nego regulują szereg kwestii wpływających na państwo:

1. Określenie przedmiotu władzy państwowej
2. Wytyczenie kierunków aktywności państwa
3. Regulacja podstawowych praw, zakres wolności i obowiązków 

obywateli.
4. Precyzowanie form i metod udziału w realizacji władzy państwowej. 

Z praktycznego punktu widzenia ustrój jest złożeniem aktów prawnych 
oraz tradycji kultywowanych w danym narodzie. Aktem normatywnym regu-
lującym zarówno ustrój polityczny jaki i gospodarczy jest Konstytucja. Ustawa 
zasadnicza gwarantuje również szereg innych praw, ale zawiera również zasady 
w ujęciu makroekonomicznym. Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej można wymienić siedem najistotniejszych zasad z punktu widzenia 
zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Wyróżnia się:

Źródło: (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Garlicki 2019,  
ss. 66-97).
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Przedmiotem rozważań w tym artykule jest zasada społecznej gospodar-
ki rynkowej określona w art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która 
brzmi:

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospo-
darczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rze-
czypospolitej Polskiej.

Pojęcie „społecznej gospodarki rynkowej” było już szeroko interpretowa-
ne przez polityków i ekonomistów, natomiast w gruncie rzeczy rozumie się je 
jako wyznacznik strategii gospodarczej i politycznej. Model społecznej gospo-
darki rynkowej opiera się na konsensusie między zasadą solidarności z zasadą 
swobody konkurencji.

HISTORIA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

Po raz pierwszy określenia „społeczna gospodarka rynkowa” użył Alfred 
Müller - Amrack. Pojawiło się ono w jego książce pt. „Kierowanie gospodarką, 
a gospodarka rynkowa” opublikowanej w 1947 roku. Praktycznej realizacji 
koncepcji „społecznej gospodarki rynkowej” dokonał Ludwig Erhard. W la-
tach 1948-1966 na bazie tej koncepcji gospodarczo-ekonomicznej stworzył on 
strategię gospodarczą Niemiec i konsekwentnie walczył o jej realizację. Strate-
gia ta przyczyniła się do dynamicznego rozwoju powojennych Niemiec. Z tej 
przyczyny Ludwig Erhard jest uważany za twórcę potęgi gospodarczej Nie-
miec nazywanej również legendarnym cudem gospodarczym. Podstawą spo-
łecznej gospodarki rynkowej było wówczas połączenie znacznego zabezpiecze-
nia socjalnego pracowników wraz z gospodarką rynkową. 
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a) Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa jest to forma sprawowania gospodarki polegająca 
na tym, że to podmioty gospodarcze podejmują decyzję w kontekście sposobu 
oraz zakresu produkcji. Najczęściej podmioty te kierują się racjonalnością go-
spodarowania. Podjęta decyzja zależy od szeregu czynników zewnętrznych, do 
których należy zaliczyć 

• Kursy walutowe
• Stopy procentowe
• wynagrodzenia
• Ceny dóbr i usług
• Ceny materiałów wytwórczych

b) Zabezpieczenie socjalne 

Bezpieczeństwo socjalne- to nic innego jak publiczna forma zaspokojenia 
podstawowych potrzeb społeczeństwa lub jednostki społecznej. Najczęściej jest 
realizowana wobec osób, które znajdują się w szeroko pojętej trudnej sytuacji 
spowodowanej utratą pracy, wypadkiem, biedą, niepełnosprawnością i innymi 
zdarzeniami losowymi. Podstawą funkcjonowania bezpieczeństwa socjalnego 
są różne narzędzia socjalne, instytucjonalne i prawne, najpopularniejszymi 
wśród nich są: ubezpieczenia społeczne, system pomocy społecznej, ochrona 
zdrowia (Mączyńska-Ziemacka 2008, s. 38).

ISTOTA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ
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Obecnie społeczna gospodarka rynkowa jest pojmowana jako powiązanie 
trzech niezbędnych elementów. Jest to rozwiązanie zapewniające długofalowe 
ramy w obszarze których jest prowadzona bieżąca polityka gospodarcza.

a) Gospodarka społeczna

Poprzez społeczny wymiar gospodarki rozumie się, iż jej konkurencyjny 
charakter nie będzie godził w nadrzędne wartości jednostki. Nadrzędną zasadą 
jest, że porządek gospodarczy opiera się na wolnym rynku. W kolejnym etapie 
bierze się pod uwagę sposób ukształtowania rynku- musi on być uporządko-
wany. Oznacza to, że Państwo musi mieć warunki do wdrażania konstytucyj-
nej zasady sprawiedliwości społecznej- szczególnie w kontekście bezpieczeń-
stwa socjalnego obywateli. Podsumowując gospodarka społeczna opiera się 
na systemie firm i organizacji, które poza maksymalizacją zysku angażują się  
w wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dużą rolę od-
grywają stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, towarzy-
stwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie (również mieszkaniowe), a nawet 
warsztaty terapeutyczne. Gospodarka społeczna jest ściśle związana z bezpie-
czeństwem społecznym. 

b) Gospodarka rynkowa

Celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku, gospo-
darka rynkowa jest swoistego rodzaju odmianą ładu gospodarczego. Jej ele-
mentem charakterystycznym jest to, że przedsiębiorstwa działają na rynku 
bez interwencjonizmu państwowego. Istotne znaczenie ma mechanizm wol-
nych cen rynkowych, ponieważ jest on zależny od bieżącej sytuacji na rynku- 
ilości popytu i podaży. Nadrzędna zasadą gospodarki rynkowej jest de facto 
wolność konkurowania właśnie na rynku między poszczególnymi podmiotami 
gospodarczymi. 

Z drugiej strony gospodarka rynkowa jest również niesprawiedliwa  
w swojej równości, ponieważ automatycznie przedsiębiorstwa z dużym kapi-
tałem i wieloletnim stażem, a także zatrudnioną kadrą specjalistów są w stanie 
zrobić więcej. Jako przykład mogą posłużyć zmieniające się przepisy prawa. 
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi samo-
dzielnie się z nimi zapoznać, zrozumieć i wdrożyć je w praktyczne działanie.  
W dużych przedsiębiorstwach za tę czynność odpowiada specjalny dział praw-
ny. Zajmuje się on zapoznaniem się, interpretacją, analizą, a następnie stworze-
niem odpowiedniej i najbardziej korzystnej ścieżki w celu zaimplementowania 
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znowelizowanych przepisów prawa do firmy. W tym miejscu pojawia się 
myśl, jakie szanse ma samodzielny przedsiębiorca, który w ramach podstawo-
wej działalności firmy specjalizuje się w zupełnie innej dziedzinie (np. mon-
taż okien)? Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród działu prawnego firmy,  
w którym pracują zatrudnieni prawnicy, którzy posiadają ukierunkowany pro-
fil (wykształcenie, doświadczenie, umiejętności). 

Podsumowując nasuwa się prosty wniosek, iż nowe podmioty, a co za 
tym idzie z mniejszym potencjałem finansowym mają na rynku zdecydowanie 
trudniej, dlatego ich rozwój na samym początku jest wolny i trudny. Konsty-
tucja przyjmuje równe traktowanie podmiotów bez względu na ich zróżni-
cowaną sytuację finansową. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa konkurują na 
wolnym rynku bez interwencjonizmu państwowego. 

c) Gospodarka konkurencyjna

Konkurencyjność gospodarki jest jednym trzech z fundamentów spo-
łecznej gospodarki rynkowej, który nadaje sens jej społecznemu i rynkowe-
mu charakterowi. Trudno wyobrazić sobie gospodarkę bez tego elementu.  
Celem przedsiębiorstw jest rozwój poprzez sprzedaż jak największej ilości dóbr 
i usług. Firmy, aby osiągać coraz wyższe wyniki finansowe muszą konkuro-
wać wszelkimi sposobami o klienta, dzięki czemu na rynku występuje nie-
ustanna powszechna mobilizacja. Konkurencyjne przedsiębiorstwo musi być 
elastyczne i posiadać zdolność adaptacji do ciągle zmieniającej się sytuacji na 
rynku. Firma powinna obserwować i dostosowywać decyzje do zmieniającego 
się otoczenia. Tylko w taki sposób jest możliwe skuteczne i trwałe osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej na danym rynku. Ponadto w konkurencyjności co-
raz większe znaczenie odgrywają jakościowe determinanty mające związek z 
wieloma czynnikami m.in.:

a) Innowacje
b) Systemy zarządzania
c) Wskaźniki rozwoju technologii
d) Postęp techniczny
e) Korzyści skali
f) Wskaźniki dotyczące edukacji

Na podstawie wyżej wymienionych czynników łatwo jest określić po-
ziom konkurencyjności technologicznej i innowacyjnej w danym państwie i 
odnieść otrzymane wyniki do pozostałych krajów Europy. Otrzymane badania 
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pozwalają określić aktualny poziom rozwoju gospodarki i kontrolować jej ra-
cjonalne tempo przy wsparciu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Jest to koncepcja polegająca na tym, że firmy w momencie tworzenia 
strategii działania biorą pod uwagę również ochronę środowiska, dobro ogółu, 
a także interesy społeczne. 

Zachowanie wszystkich trzech wymienionych elementów (charakter spo-
łeczny, konkurencyjny, rynkowy) pozwala na utworzenie społecznej gospodar-
ki rynkowej i zapewnieniu jej właściwej drogi rozwoju, gdzie występuje rynko-
wa konkurencyjność z zachowaniem jej społecznego (socjalnego) charakteru 
wobec jednostek dotkniętych różnymi zdarzeniami losowymi. Bez względu na 
to czy mamy do czynienia z Państwem, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami 
czy innymi instytucjami to wspólnym mianownikiem tych wszystkich organi-
zacji są ludzie, dlatego niepoprawnym byłoby ograniczenie się do omówienia 
tylko elementarnych zasad społecznej gospodarki rynkowej, albowiem istot-
nym jest by odnieść je do praktycznego ujęcia. Społeczny charakter gospodarki 
rynkowej sięga dużo dalej niż jako jedna z jej zasad. W celu przedstawienia 
kluczowych elementów społeczno-gospodarczego systemu należy skupić się na 
obywatelach zarówno jako osoby indywidualne, jak również te, które zrzeszają 
się w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych i jednocześnie stanowi 
ono integralną część państwa i biznesu, ponieważ czym było by państwo bez 
obywateli, a biznes bez konsumentów i producentów. 

Elementy takie jak: konkurencyjność, społeczność i rynkowość są ze 
sobą powiązane w sposób równoważny. Funkcjonują one z jednej strony  
w długofalowej polityce społeczno-gospodarczej, jak i bieżąca, która w ramach 
ustalonego przydziału kapitału funkcjonuje. Pod pojęciem długofalowych 
ram rozumie się te, które mają charakter ponadpartyjny. Przykładem tego 
typu rozwiązań są Niemcy. Są to wdrażane rozwiązania, które wychodzą poza  
 



138

SŁAWOMIR KNOPP

konsensus koalicyjny, dzięki któremu patrzy się na gospodarkę w dłuższym ho-
ryzoncie czasowym niż tylko do czasu najbliższych wyborów parlamentarnych. 

Społeczna gospodarka rynkowa jest zależna od kapitału ludzkiego, po-
nieważ to społeczeństwo (jeszcze) pomimo rozwoju gospodarczego stanowi 
podstawę społeczno-gospodarczego systemu. Skutecznym i pożądanym funk-
cjonowaniem w ramach społecznej gospodarki rynkowej jest de facto szukanie 
równowagi między dwoma przedstawionymi „trójkątami”. 

Równowaga miedzy obywatelami, państwem, a biznesem polega na 
tym, że z jednej strony wszystkie elementy są niezależne i podejmują własne 
wybory w ramach indywidualnych wizji, pomysłów i planów. Są one reali-
zowane w dużym stopniu niezależnie przez wymienione struktury (państwo, 
biznes, obywatele). Z drugiej strony występuje odpowiedzialność wszystkich 
za wszystkich. Podsumowując nie jest tak, ze wymienione podmioty realizują 
tylko własną agendę, ponieważ „na koniec dnia” również widoczna jest szersza 
perspektywa. Może się ona wyrażać w wielu przykładach. Obywatel może czuć 
się odpowiedzialny za państwo i wywierać na nim presję, by rozwijało się w po-
szczególnych obszarach (np. budowa infrastruktury drogowej, kolejowej itp.) 
Podobnie sytuacja ma się w przypadku dużych przedsiębiorstw, które generu-
ją przychody. Firmy pozyskują siłę roboczą, a jednocześnie kreują dobrobyt 
pracowników i rozwijają ich kompetencje zawodowe, dzięki czemu danej jed-
nostce będzie łatwiej znaleźć pracę w przypadku, gdy pojawi się konieczność 
jej zwolnienia. Ponadto przedsiębiorstwa zasilają budżet państwa podatkami. 
W wyniku tego biznes może dążyć do tego, by instytucje państwa były co-
raz bardziej skuteczne, wydajne, sprawne i pomocne. Na tej podstawie widać,  
ze elementów, które określałyby tą równowagę i współodpowiedzialność 
wszystkich za wszystkich jest sporo i one determinują skuteczność funkcjono-
wania tego systemu w praktyce (Fel 2015, s. 49).
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FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNEJ, RYNKOWEJ  
I KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI W POLSCE 

Do 2015 roku Od 2016 roku

• Skupienie uwagi na konkurencyjności 
i rynkowości

• Stopniowe wypieranie się odpowie-
dzialności za element społeczny przez

• Obywatele- źle pojęty indywidualizm 
(„dbając o siebie poprawiam ogólny 
dobrostan”), osłabianie się tradycyj-
nych struktur społecznych

• Biznes- maksymalizacja zysku- (firmy 
powinny się skupiać na biznesie)

• Państwo- stabilność makroekono-
miczna jako Święty Graal polityki spo-
ł-gosp. „słabość rozwiązań instytucji 
stabilizujących”). 

• Skupienie uwagi na konkurencyjności, 
rynkowości i wsparciu socjalnym ( trans-
fery), 500+, 13/14 emerytura

• Nieudolna próba przywrócenia odpo-
wiedzialności za element społeczny  
w odniesieniu do:

• Obywatele- powrót do narracji „powrotu 
do wartości”- odnowa relacji rodzinnych 

• Biznes- państwowe koncerny realizujące 
poza-biznesowe funkcje

• Państwo – silnie akcentuje elementy 
wspólnotowe, a równocześnie w prak-
tycznym działaniu nieustannie „gra na 
polaryzację” 

 
Współczesny status w kontekście funkcjonowania społecznej, rynkowej  

i konkurencyjnej gospodarki może budzić szereg zagrożeń, ale i nadzieję. Obec-
nie państwo próbuje wziąć odpowiedzialność za wszystko i wszystkich. Rów-
nocześnie to państwo jest coraz słabsze i mniej efektywne. Warto zauważyć, iż 
istnieje ryzyko, że mechanizmy w oparciu o które państwo funkcjonuje pro-
wadzą do narastania różnego rodzaju patologii (w tym populizm, nepotyzm). 
Ponadto zagrażają one fundamentom demokracji- szerokie rzesze obywateli 
zależne od hojności państwa, podatne na finansowy szantaż. Pozytywnym jest, 
iż pandemia i wojna zaowocowały uruchomieniem mechanizmów samoorga-
nizacji się obywateli i biznesu oraz gwałtowny wzrost kapitału społecznego. 
Niestety w przyszłości konsekwencje szerokiej polityki socjalnej mogą okazać 
się ogromnym uciskiem finansowym dla polskiej klasy średniej. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu,  
a społeczna gospodarka rynkowa1

Coraz większe znaczenie w społecznej gospodarce rynkowej odgrywa 
CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest ona definiowana na różne 
sposoby, natomiast w praktyce jest to biznes społecznie wiarygodny, prowa-
dzony w przejrzysty sposób z uwzględnieniem zasad etycznych, prawa z po-
czuciem odpowiedzialności za społeczeństwo, klienta, środowisko, pracownika 

1 Fel 2015, s. 57.
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oraz inwestora. Komisja Europejska definiowała społeczną odpowiedzialność 
przedsiębiorstw jako koncepcję, zgodnie z którą firmy dobrowolnie (Fel 2015, 
s. 57) uwzględniają problematykę społeczną i środowiskową w swojej działal-
ności gospodarczej i stosunkach z zainteresowanymi stronami.  

Zrównoważony biznes jest związany z zrównoważonym rozwojem. Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu dotyczy środowiska, społeczeństwa i pracow-
ników danej firmy. Przedsiębiorstwa w dobie skupienia na maksymalizacji zy-
sku powinny zwrócić uwagę na to, aby w ramach wykonywanej działalności 
nie powstawały jej negatywne konsekwencje lub możliwe ich ograniczenie (np. 
na otoczenie, środowisko). Podstawowym składnikiem w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest jej długofalowe, wieloletnie działanie, a także 
dbałość o społeczności lokalne i środowisko.

Obecnie wprowadzanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu  
w dużych korporacjach staje się coraz bardziej popularne. Dzieje się to za spra-
wą tego, iż wpisanie polityki CSR do programów strategicznych ukazuje firmę 
w pozytywnym świetle jako instytucję, która poza maksymalizacją zysku dba 
również o społeczny wymiar gospodarki. Jest to de facto pośredni rodzaj opie-
ki nad pracownikami, ich rodzinami, a w konsekwencji społeczeństwa. Dobro-
wolne przyjęcie na firmę tego rodzaju odpowiedzialności jest pewnego rodzaju 
zobowiązaniem, ale i również istotnym elementem rozwoju przedsiębiorstwa. 
Wdrożenie do planu biznesowego zasad CSR sprzyja budowaniu długofalowej 
przewagi konkurencyjnej. Jedną z podstawowych korzyści jest łatwiejsze bu-
dowanie relacji z otoczeniem społecznym firmy, a także poruszających się wo-
kół niej interesariuszy. Normy tego rodzaju pomagają odkrywać nadchodzące 
szanse, a także wyzwania które niosą założenia koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu. 

Elementy przedsiębiorczości w odniesieniu do SGR

W wyniku przeprowadzonej analizy społecznej gospodarki rynkowej wraz 
z społeczną (Buglewicz 2017, s. 68.) odpowiedzialnością biznesu należy po-
stawić pytanie, jakie elementy są potrzebne w przedsiębiorczości. W aspekcie 
społecznej gospodarki rynkowej progres przedsiębiorczości powinien wynikać 
z umiejętnego wykorzystania kapitału ludzkiego i umiejętności. Kompetencje 
pracowników są bowiem nieodłącznym elementem strategii pracy przedsię-
biorstw. Z tego punktu widzenia ważnym rodzajem przedsiębiorczości okazuje 
się być innowacyjność przedsiębiorczości. Polega ona na wyszukiwaniu nowych 
metod wykonywania zadań, usług, produktów, które pozwolą zoptymalizować 
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ponoszone nakłady, takie jak czas, środki produkcji, zasoby kadrowe. Ponadto 
wspomniana innowacyjność w przedsiębiorczości polega na umiejętności po-
dejmowania ryzyka, wykonywaniu przedsięwzięć wykraczających poza sche-
mat, a ponadto wyszukaniu możliwości wdrażania ich w życie. Największą 
jednak uwagę przywiązuje się do tego, aby innowacyjność przyczyniła się do 
wzrostu wydajności. 

Zarówno w biznesie jak i życiu codziennym osoby fizycznej pożądana 
jest samodzielność gospodarowania zasobami, ponieważ zakłada ona istnienie 
zdolności danych jednostek do przedsiębrania inicjatywy, a także samodzielne-
go zabezpieczenia własnej egzystencji. Każda jednostka posiada zasoby pewnej 
kategorii, a najpowszechniejszą z nich jest czas-ograniczony dla każdej jed-
nostki. Umiejętność odpowiedniego zarządzania czasem jest podstawą funk-
cjonowania dla każdej jednostki. Właściwe jego wykorzystanie, optymalizacja 
pozwala na osiągnięcie sukcesów w innych aspektach życia (finansowych, orga-
nizacyjnych). Wspomniany już Ludwig Erhard podnosił, iż przedsiębiorczość 
innowacyjna, chęć do działania i podejmowania trudu i ryzyka mogą zostać 
ograniczone ze względu na oferowane przez państwo świadczenia socjalne. 
Erhard uważał, że własna inicjatywa i zabezpieczenie własnej egzystencji są 
możliwe w szerokim zakresie tylko pod warunkiem zagwarantowania stanu 
pełnego zatrudnienia, a także stabilnych cen ( brak lub niska inflacja). Okazu-
je się bowiem, że w warunkach istnienia pełnego zatrudnienia jednostka ma 
możliwość uzyskania dochodu, który pozwoli na umocnienie i zabezpieczenie 
własnej egzystencji bez wsparcia socjalnego, a odpowiednia stabilność cen uła-
twia planowanie wydatków budżetu firmy (lub jednostki) w długim okresie 
(Erhard 2009, s. 38).

Podsumowując zasady społecznej gospodarki rynkowej odgrywa waż-
ną rolę w gospodarce. Pozwala zadbać o zrównoważone tempo jej rozwoju z 
uwzględnieniem czynników społecznych. Wywiera ona zarówno pośredni jak 
i bezpośredni wpływa na gospodarkę kraju, a co za tym idzie mieszkających w 
nim obywateli. W efekcie zachowane są podstawowe elementy SGR, takie jak: 
gospodarka społeczna, konkurencyjna i rynkowa, a jednocześnie podmioty 
(państwo, obywatele, biznes) posiadają swobodę podejmowanych decyzji, przy 
czym na koniec występuje współodpowiedzialność wszystkich za wszystkich. 
Coraz większe znaczenie zaczyna również odgrywać społeczna odpowiedzial-
ność biznesu (CSR), która „rozpycha” społeczny obszar społecznej gospodarki 
rynkowej, ponieważ podstawą i końcem gospodarki jest społeczeństwo zarów-
no na poziomie narodowym, jak i globalnym. 
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Status uchodźcy i azyl polityczny 
w polskich konstytucjach

Abstrakt: Konstytucja RP z 1997 r. gwarantuje prawo azylu, czyli 
prawo państwa do udzielania na swoim terytorium schronienia osobie 
ściganej we własnym kraju oraz umożliwia cudzoziemcom szukającym 
schronienia przed prześladowaniami ubieganie się o udzielenie ochro-
ny międzynarodowej, w tym przyznanie statusu uchodźcy. Polska jest 
państwem, do którego liczba uchodźców napływających z różnych kra-
jów wzrosła i choć wielu z nich traktuje Polskę jako kraj tranzytowy 
w ich dalszej podróży, wielu jednak tu pozostaje. Celem artykułu jest 
przedstawienie statusu prawnego cudzoziemców szukających ochrony 
w świetle prawa konstytucyjnego. Badanie skoncentrowane jest głów-
nie na prawnym statusie uchodźcy i instytucji azylu politycznego.

Słowa kluczowe: Azyl polityczny, status uchodźcy, Konstytucja RP.
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie rozważań i ukazanie najważ-
niejszych kwestii dotyczących konstytucyjnego prawa do azylu i statusu 
uchodźcy. Tam, gdzie to niezbędne, należało odnieść się do ustaw szcze-
gółowych i do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców1, gdyż jest ona  
filarem prawa uchodźczego. Badanie ma charakter ogólny i może stanowić 
co najwyżej wstęp do bardziej wnikliwych rozważań w zakresie wskazanej 
problematyki. Fakt, że materię tę reguluje prawo konstytucyjne pokazuje 
doniosłość problemu, a przywołane prawo międzynarodowe ma szczególny 
charakter, gdyż w większości zostało przyjęte za uprzednią zgodą wyrażoną  
w ustawie. Metodologia oparta jest na analizie aktów prawa. Z uwagi na fakt, 
iż zasadnicza większość pracy polega na przeglądzie prawa krajowego, przywo-
ływane są poglądy polskiej doktryny. Choć na potrzeby artykułu wprowadzo-
no analizę historyczno-prawną, to jego celem nie jest ukazanie ewolucji prawa 
polskiego, ale skupienie się na różnicach między prawem do azylu a statusem 
uchodźcy.

Migracje uchodźcze jako zjawisko

Migracje uchodźcze to migracje osób, które musiały opuścić swoje miej-
sce zamieszkania z obawy o własne życie, zdrowie itd. i rozumiane w ten spo-
sób od zawsze towarzyszyły ludzkości. Prawdopodobnie największy kryzys 
uchodźczy w Europie był wywołany II wojną światową. Według szacunków, 
z powodu działań wojennych i powojennego podziału kontynentu około  
30 mln ludzi zostało zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania (Łukasie-
wicz i Klaus 2018, s. 352).

Tak zwany kryzys uchodźczy z 2015 r. był jednym z największych tego 
typu wyzwań, z jakimi musiała mierzyć się Unia Europejska. Powołując się na 
dane Eurostatu, liczba osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy od 
2014 r. rosła coraz szybciej, osiągając w 2015 r. szczytowy poziom 1,3 mln.  
W 2016 r. liczba ta ustabilizowała się na poziomie około 1,2 mln, a następnie 
zaczęła spadać aż do 2018 r. Od tego czasu wzrasta ona okresowo, a w 2021 r.  
(630 600 wniosków) wzrosła o 33,5% w porównaniu z 2020 r. (Eurostat 2022).

Od 2013 r. najwięcej wniosków o ochronę w UE składali Syryjczycy,  
a ich udział w ogólnej liczbie osób ubiegających się o azyl po raz pierwszy  

1 Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.
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w UE wzrósł z 15,2% do 18,4%. Drugie miejsce w 2021 r., trzeci rok z rzędu, 
zajęli Afgańczycy (83 500 wniosków). Irakijczycy w tym samym roku zajęli 
trzecie miejsce (26 000 wniosków) (tamże).

Problematyka migracji uchodźczych powróciła do debaty publicznej 
wraz z agresją Rosji na Ukrainę. W przypadku Ukraińców zastosowanie miała 
Dyrektywa Rady 2001/55/WE2 zatem nie zastosowano wobec nich prawa do 
azylu ani statusu uchodźcy3.

Prawo azylu 

Prawo do azylu w Polsce było normowane już w Konstytucji PRL4. Art. 
75 wskazanego aktu prawnego zakładał, że „Polska Rzeczpospolita Ludowa 
udziela azylu obywatelom państw obcych, prześladowanych za obronę inte-
resów mas pracujących, walkę o postęp społeczny, działalność w obronie po-
koju, walkę narodowo-wyzwoleńczą lub działalność naukową”. W praktyce z 
tego prawa korzystały głównie osoby pochodzące z krajów komunistycznych 
(Nita-Światłowska 2016, s. 1341). Po upadku ustroju komunistycznego w 
Polsce usunięto ten ideologiczny ciężar dotyczący prawa azylu. Tym samym 
przybrało ono neutralny charakter, co wiązało się z eliminacją zamieszczonych  
w nim kryteriów udzielania azylu. Zakłada się, że organy orzekające w sprawach  
o udzielenie azylu mają swobodę decyzyjną (tamże, s. 1347).

Termin „azyl polityczny” nie jest precyzyjnie określony w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.5 Jest on schronieniem 
udzielonym cudzoziemcowi na terytorium Polski obejmującym prawo wjazdu 
i legalnego pobytu. Gwarantuje cudzoziemcowi, że nie zostanie on wydalony 
do innego państwa oraz umożliwia uzyskanie prawa do osiedlenia się w Polsce 
na stałe (osoba mająca status uchodźcy otrzymuje tylko temporalne zezwo-
lenie). Jednostka, której udzielono innej niż azyl ochrony w odróżnieniu od 
azylanta nie jest objęta ochroną przed ekstradycją. Konstytucja RP gwarantuje 
każdemu cudzoziemcowi prawo ubiegania się o azyl, bez względu na to, czy 
przebywa na terytorium RP. Istnieje jednak wymóg poddania się pod władzę 
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy chce się skorzystać z ochrony 
prawnej (Florczak-Wątor 2019, s. 192).

2 Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r.
3 Decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r.
4 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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W odróżnieniu od określonego w art. 56 ust. 2 Konstytucji RP statusu 
uchodźcy (więcej o statusie uchodźcy w: Białocerkiewicz 1999), zgodnie z wią-
żącymi Polskę umowami międzynarodowymi, w art. 56 ust. 1 nie wskazano 
sytuacji, z którymi można powiązać przyznanie prawa azylu. Choć decyzja  
w sprawie przyznania bądź odmowy jego przyznania ma charakter uznaniowy 
i należy do prerogatyw państwa, to nie oznacza możliwości podjęcia arbitralnej 
decyzji. Wynika to nie tylko z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego 
(przede wszystkim Konwencji Genewskiej), ale również innych norm konsty-
tucyjnych takich jak np. zasada państwa prawa, o której mowa poniżej. Pra-
wo do azylu, tak jak inne prawa konstytucyjne, może być ograniczone tylko  
w związku z art. 31 ust. 3, zgodnie z którym „ograniczenia w zakresie korzysta-
nia z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie  
i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpie-
czeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te 
nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. Przesłankami ograniczeń w korzy-
staniu z konstytucyjnych praw i wolności są: ustawowa forma ograniczenia, 
istnienie w państwie demokratycznym konieczności wprowadzenia ograni-
czenia, funkcjonalny związek ograniczenia z realizacją wskazanych wartości  
(tj. bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochrona środowiska, zdro-
wia i moralności publicznej, wolności i praw innych osób) oraz zakaz narusza-
nia istoty ograniczanego prawa lub wolności (Nita-Światłowska 2016, s. 1347).

Należy również wskazać na wynikające z art. 32 zasadę równości i zakazu 
dyskryminacji. Zakłada ona jednakowe traktowanie wszystkich podmiotów 
prawa znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji prawnej. Na-
kazane jest traktowanie równo, co za tym idzie, nie tylko jest to zakaz dys-
kryminacji (dopuszcza się jednak dyskryminację pozytywną tj. wsparcie osób  
w trudniejszej sytuacji), ale również zakaz faworyzacji (tamże, s. 1348). Usta-
wodawca musi także respektować zasadę demokratycznego państwa prawnego 
określoną w art. 2 Konstytucji RP (Florczak-Wątor 2019, s. 193). Istotna jest 
także zasada przychylności prawu międzynarodowemu zakładająca taką wy-
kładnię prawa krajowego, aby w jak największym stopniu wypełniać normy 
wiążących Polskę umów międzynarodowych, a w przypadku konfliktu ustaw, 
zakładać wyższość prawa międzynarodowego6.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 Konstytucji RP, kwestię prawa do azylu powie-
rzono materii ustawowej. Realizacją tego przepisu było uchwalenie Ustawy  

6 art. 91 ust. 2 Konstytucji RP.
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o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej7. Określa ona zasady, warunki i tryb udzielania cudzoziemcom ochrony 
oraz organy właściwe w tych sprawach. Art. 3 stanowi, że ochrony udziela się 
przez: nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udziele-
nie azylu bądź udzielenie ochrony czasowej, choć pierwotnie ten katalog był 
inny (więcej w: Chlebny 2011). Warto więc podkreślić, że w Polsce w podob-
nych sytuacjach, jeszcze przed wprowadzeniem przepisów unijnych, istniała 
instytucja pobytu tolerowanego, która spełniała podobną funkcję do wpro-
wadzonej później ochrony uzupełniającej, bo była udzielana cudzoziemcowi  
w sytuacji, jeżeli jego wydalenie: 

• mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego 
prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym 
mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżające-
mu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do pracy lub pozba-
wiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez 
podstawy prawnej w rozumieniu EKPC; 

• jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu wykonującego 
decyzję o wydaleniu lub od cudzoziemca;

• mogłoby nastąpić jedynie do kraju, do którego wydanie cudzoziemca 
jest niedopuszczalne na podstawie orzeczenia sądu o niedopuszczal-
ności wydania cudzoziemca albo na podstawie rozstrzygnięcia Mini-
stra Sprawiedliwości o odmowie jego wydania; 

• miałoby nastąpić z innych przyczyn niż zagrożenie dla obronności 
lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, a cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego lub cu-
dzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się8. 

Instytucja pobytu tolerowanego była jednak krajową instytucją udziela-
nia ochrony i w związku z tym nie była objęta przepisami Wspólnego Europej-
skiego Systemu Azylowego. 

Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu na terenie Pol-
ski, gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia 
za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej9. Doktryna wskazuje, że to 
na wnioskodawcy leży ciężar udowodnienia niezbędności udzielenia azylu 

7 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1108, z późn. zm.
8 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 128, poz. 1176.
9 art. 90 Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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(Nita-Światłowska 2016, s. 1348). Jednostkę pozbawia się azylu, jeżeli ustały 
przyczyny, dla których azyl został udzielony lub gdy prowadzi ona działalność 
skierowaną przeciwko obronności lub bezpieczeństwu państwa lub bezpie-
czeństwu i porządkowi publicznemu10.

Zawarcie przepisu odnoszącego się do prawa azylu w rozdziale II Kon-
stytucji RP sugeruje, że ustrojodawca uznał je za prawo człowieka, mimo tego, 
że prawo międzynarodowe i doktryna kwalifikuje je w różny sposób (Nita-

-Światłowska 2016, s. 1345). Pomimo tego gestu wyłączona jest możliwość 
ochrony tego prawa przed Trybunałem Konstytucyjnym za pomocą skargi 
konstytucyjnej.

Status uchodźcy 

Choć Konstytucja PRL znała prawo azylu to pomijała kwestię statusu 
uchodźcy. Podniesiono go do rangi konstytucyjnej dopiero w Konstytucji RP 
z 1997 r., w związku z reformą ustroju w Polsce i bardziej przychylnym spoj-
rzeniem na prawa i wolności człowieka. Również w okresie poprzedzającym jej 
wejście w życie w przepisach polskich nie została poruszona kwestia możliwo-
ści uzyskania statusu uchodźcy (tamże, s. 1340).

Kluczowym w analizie statusu osoby ubiegającej o ochronę jest wyja-
śnienie terminu „status”. W języku potocznym jest to sytuacja określonego 
podmiotu postrzegana z perspektywy prawnej, społecznej, ekonomicznej czy 
kulturowej, a także szczegółowo w kontekście np. konkretnej gałęzi prawa. 
Odnosząc się do cudzoziemca chodzi stricte o status prawny, czyli taki, który 
jest regulowany prawnie. Co ważne, chodzi tu o regulacje pochodzące z róż-
nych gałęzi prawa. Status cudzoziemca odnosi się do szeregu różnych dziedzin 
prawa: karnego, cywilnego, rodzinnego, pracy (Jagielski 2016, s. 23-24).

Termin „uchodźca” potocznie obejmuje wszystkie osoby zmuszone, przez 
okoliczności niezależne od nich, do opuszczenia miejsca zamieszkania. Oko-
liczności te mogą być spowodowane działalnością człowieka, np. konflikty 
zbrojne, prześladowania (Wierzbicki 1993, s. 25). Część doktryny wskazu-
je, że mogą one także wynikać z sił natury i wiążących się z nimi klęsk ży-
wiołowych (więcej w: Kenig-Witkowska 2013, s. 5-20 oraz w Osóbka 2022,  
s. 149-150).

Konwencja Genewska wskazuje, że uchodźcą jest osoba, która w re-
zultacie zdarzeń, jakie nastąpiły przed dniem 1 stycznia 1951 r., w związku  

10 art. 91. Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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z uzasadnioną obawą przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, na-
rodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu prze-
konań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywate-
lem. Z powodu tych obaw osoba ta nie może lub nie chce korzystać z ochrony 
tego państwa. Może to być także osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa  
i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawne-
go stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić 
do tego państwa11.

Należy rozróżnić pojęcia postępowania o udzielenie ochrony i postępo-
wania o nadanie statusu uchodźcy. Zgodnie z ustawą z 2013 r. na terenie RP 
ochrona może przybrać formę nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony 
uzupełniającej, udzielenia azylu i udzielenia ochrony czasowej (art. 3. Ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 
Postępowanie o udzielenie ochrony ma dwa znaczenia - sensu largo i sensu 
stricto. Pierwsze zakłada ochronę w jakiekolwiek z form wymienionych wy-
żej zgodnie z zasadą jednolitej procedury uchodźczej. Zaś postępowanie sensu 
stricto to procedura dotycząca nadania statusu uchodźcy wszczęta na wniosek 
zainteresowanego. W takim postępowaniu ochrona może być udzielona albo 
w formie nadania statusu, albo poprzez udzielenie ochrony uzupełniającej 
(Chlebny 2011, s. 23).

Wspólny Europejski System Azylowy zakładał ustalenie wspólnej dla 
państw Unii Europejskiej procedury rozpatrywania wniosków cudzoziemców 
o udzielenie ochrony oraz ujednolicenie statusu uchodźców i osób objętych 
ochroną uzupełniającą (Sadowski 2019, s. 51). Przyjęte regulacje nie dopro-
wadziły do ujednolicenia pomocy materialnej zapewnianej wnioskodawcom12. 
Państwa niechętnie zrzekały się swoich kompetencji w tym zakresie na rzecz 
instytucji unijnych (Sadowski 2019, s. 91-92). Prace nad wspólną unijną poli-
tyką azylową nie mogą więc zostać uznane za zakończone. Choć udało się usta-
lić standardy dotyczące chociażby procedury rozpatrywania wniosków13, dalej 
widoczny jest podział na kraje, które są otwarte na integracje oraz te, które nie 
chcą tracić kompetencji na rzecz struktur unijnych. Potwierdza to m.in. mini-
malistyczny charakter Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/
UE14, która doprecyzowuje wspólną dla państw członkowskich Unii Europej-

11 Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia  
1967 r., Dz.U. z 1991 r., Nr 119, poz. 517.
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.
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skiej wykładnię Konwencji Genewskiej. Zgodnie z nią, osobą kwalifikującą 
się do otrzymania ochrony uzupełniającej jest obywatel państwa trzeciego lub 
bezpaństwowiec, który nie kwalifikuje się do uznania go za uchodźcę, lecz co 
do którego wykazano zasadnie, że jeśli wróci do swojego kraju pochodzenia, a 
w przypadku bezpaństwowca - do państwa swojego dawnego miejsca zwykłego 
pobytu, może mu rzeczywiście grozić poważna krzywda, i do którego nie ma za-
stosowania art. 17 ust. 1 i 2 oraz który nie może lub ze względu na takie ryzyko 
nie chce korzystać z ochrony tego państwa. Poważna krzywda obejmuje karę 
śmierci lub egzekucję, tortury lub nieludzkie lub poniżające traktowanie lub 
karanie wnioskodawcy w kraju jego pochodzenia lub poważne indywidualne 
zagrożenie życia lub fizycznej integralności osoby cywilnej wynikające z maso-
wej przemocy w sytuacjach międzynarodowych lub wewnętrznych konfliktów 
zbrojnych15.

Różnica między definicją uchodźcy a osoby zasługującej na ochronę uzu-
pełniającą sprowadza się do tego, czy pierwszeństwo ma element subiektyw-
ny (uzasadniona obawa cudzoziemca przed prześladowaniem), czy element 
obiektywny (sytuacja w kraju pochodzenia). W przypadku pierwszym organ 
musi dokonać obiektywizacji poprzez weryfikację, zatem decyzja ma charak-
ter deklaratoryjny. W przypadku ochrony uzupełniającej margines oceny jest 
mniejszy. Można zatem mówić o decyzji o charakterze konstytutywnym. Przy 
zakwalifikowaniu osoby do ochrony uzupełniającej kluczowy jest sam fakt 
uznania przez organy państwa, a cechy i odczucia cudzoziemca traktuje się 
drugoplanowo (Mikołajczyk 2009, s. 379-380). Państwa „chciały [w ten spo-
sób] ograniczyć liczbę beneficjentów statusu uchodźcy. Były bowiem świado-
me, że większość osób ucieka z krajów pochodzenia w obawie przed powszech-
ną przemocą, a nie przed uzasadnioną obawą bezpośredniego zagrożenia życia” 
(Sadowski 2019, s. 43).

Regulacja statusu uchodźcy, tak jak prawa do azylu jest ograniczona. Jest 
to prawo do przyznania statusu uchodźcy zagwarantowane cudzoziemcowi, 
który w RP poszukuje ochrony przed prześladowaniem16. Treść tego prawa jest 
wyznaczona przez prawo międzynarodowe, w tym art. 2 i 3 (głównie) Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka17 i prawo unijne, a na pierwszy plan wysuwa-
ją się Konwencja Genewska i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2011 r.  
 

15 art. 15. Dyrektywy z 2011 r.
16 art. 52 ust. 2 Konstytucji RP.
17 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie 
dnia 4 listopada 1950 r.
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Jest to prawo dynamiczne, uzależnione od zmieniających się uwarunkowań 
międzynarodowych (Wiącek 2020, s. 173).

Status uchodźcy i azyl są udzielane tylko na wniosek cudzoziemca. Pro-
cedura określona ustawowo musi odpowiadać zasadom konstytucyjnym wy-
mienionym wcześniej przy charakterystyce prawa do azylu (Sarnecki 2016,  
s. 306). Choć może wydawać się, że instytucje prawa do azylu i statusu uchodź-
cy są bliźniacze, to podstawową różnicą jest to, że w przypadku ubiegania się 
o ten pierwszy istnieją określone w prawie warunki. Konstytucja RP wskazu-
je na doznawanie prześladowań oraz poszukiwanie przed nimi ochrony poza 
terytorium kraju pochodzenia. Represje te nie zostały określone przez ustawę 
zasadniczą. Doktryna wskazuje na prześladowania na tle politycznym, narodo-
wościowym, rasowym, religijnym i w każdym przypadku niedopuszczalnym 
przez polskie prawo (tamże, s. 307). Postępowania sądowe, nawet za czyny 
niekaralne w Polsce, nie mogą być uznane za prześladowania, o ile nie byłyby 
to czyny, które są uznawane w państwach cywilizowanych za dopuszczalne, 
a postępowanie było bezstronne. Prześladowania powinny być poważniejsze 
niż „zwykła” dyskryminacja (tamże). Odmowa nadania cudzoziemcowi statu-
su uchodźcy co do zasady nie wiąże się z automatyczną decyzją o zobowiązaniu 
takiej osoby do opuszczenia terytorium RP. Jednostce przysługuje odwołanie 
do Rady do Spraw Uchodźców, od decyzji, od której można odwołać się do 
sądu administracyjnego. W czasie trwania całej procedury konieczne jest za-
pewnienie jest przestrzegania proceduralnego aspektu prawa do sądu, co obej-
muje między innymi prawo do dostępu i korzystania z profesjonalnej pomocy 
prawnej (Mikołajczyk 2004, s. 22; Sadowski 2022, s. 163), która może być 
zapewniana przez adwokatów, radców prawnych lub przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych. Jednakże, w Europie zaobserwować można trend do znie-
chęcania przez rządy organizacji pozarządowych do wspierania w ten sposób 
osób poszukujących ochrony (Klaus 2018, s. 13-14). W celu poszanowania 
godności ludzkiej osoba ta dalej korzysta z praw i wolności, które Konstytucja 
RP gwarantuje każdemu człowiekowi niezależnie od obywatelstwa (Wiącek 
2020, s. 169).

Nie można także wykluczyć możliwości uruchomienia obydwu postępo-
wań. Należy zaznaczyć, że postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy 
bądź statusu azylanta nie może przerwać wpływającego żądania o ekstradycję. 
trzeba najpierw dokończyć to pierwsze postępowanie (Sarnecki 2016, s. 307).
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Podsumowanie 

Jak zostało wykazane, standard wynikający z Konwencji Genewskiej jest 
uregulowany w Konstytucji RP w sposób dostateczny. Wymuszono na usta-
wodawcy przyjęcie szczególnych rozwiązań, które są zgodne z ratyfikowanymi 
przez Polskę umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony osób ucie-
kających przed prześladowaniem.

Z pewnością problematyka ta, do której niniejszy artykuł stanowi za-
rys i wprowadzenie, wymaga dalszych badań. Agresja Rosji na Ukrainę  
i związany z nią napływ uchodźców do Polski tylko potwierdza fakt, jak bardzo 
aktualne jest to zagadnienie. Nie ulega wątpliwości, że aby zapobiec kryzysowi 
humanitarnemu potrzebna będzie nie tylko efektywna polityka wewnętrzna, 
ale również współpraca struktur europejskich.
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System semiprezydencki jako 
podstawa ustroju politycznego 

V Republiki Francuskiej

Abstrakt: W 1958 roku została uchwalona obecnie obowiązująca Konstytucja 
Republiki Francuskiej, co dało początek V Republice. Na podstawie przepisów 
Konstytucji francuski system polityczny opiera się na pośredniej formie rzą-
dów pomiędzy systemem prezydenckim, a parlamentarnym oraz jest uznawany 
za modelowy przykład systemu semiprezydenckiego z silną pozycją prezyden-
ta, jako głowy państwa. Uwarunkowania francuskiego systemu politycznego 
mają podstawy w bogatej i burzliwej historii Francji. Od czasów napoleońskich 
francuska państwowość doświadczyła wielu kryzysów, których rozwiązaniem 
miały być nowe regulacje ustrojowe i zmiany w strukturze podziału władzy. 
Obecnie Prezydent Francji w strukturze i podziale władzy stanowi jej funda-
ment. Prezydent przewodniczy posiedzeniom rządu, jest arbitrem w parlamen-
tarnych sporach politycznych, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma konstytu-
cyjne uprawnienia do wybierania premiera, zwoływania referendum, a także 
może rozwiązać izbę niższą Parlamentu – Zgromadzenie Narodowe. W stanach 
nadzwyczajnych prezydent Francji ma władzę praktycznie absolutną. Poniższa 
praca stanowi charakterystykę systemu semiprezydenckiego w Republice Fran-
cuskiej na podstawie analizy francuskiego prawa konstytucyjnego, wraz z szero-
ko omówioną genezą historyczną oraz polityczną konstytucyjnych unormowań 
silnej pozycji prezydenta Francji. 

Słowa kluczowe: ustrój państwa, Republika Francuska, system semiprezydenc-
ki, władza wykonawcza, prawo konstytucyjne.
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Kształtowanie się systemu semiprezydenckiego

III Republika Francuska istniała 70 lat, założona po upadku Komuny 
Paryskiej i klęsce francusko w wojnie francusko-pruskiej i trwała do kapitulacji 
Francji i zawarcia zawieszenia broni z III Rzeszą Niemiecką. Początki istnie-
nia III Republiki to kolejne spory polityczne, tym razem spowodowane wojną 
francusko-pruską w latach 1870-1871. Reparacje wojenne, których zażądały 
Prusy spowodowały utratę licznych francuskich terytoriów w Alzacji i Lotaryn-
gii. Pierwotnie rządy III Republiki próbowały przywrócić monarchię, jednak 
bezskutecznie, z uwagi na wewnętrzne spory i brak zgody, co do prawowitego 
następcy tronu. Również opinia społeczna pod koniec XIX wieku w większości 
poparła wizję republikańskiej formy rządów Francji1.

XIX wiek to dla Francji okres rozkwitu imperium kolonialnego. Francja 
przegrała z Wielką Brytanią wojny, które pozbawiły ją prawie wszystkich ko-
lonii do 1765 roku. Francja odbudowała nowe imperium głównie po 1850 r.  
w Afryce, Indochinach i południowym Pacyfiku, gdzie Trzecia Republika usta-
nowiła swoje liczne posiadłości kolonialne – kolonie zamorskie, protektoraty  
i terytoria mandatowe. Za cel, który przyświecał Republice w podbijaniu ko-
lejnych terenów, było podniesienie świata do poziomu życia we Francji, niesie-
nie chrześcijaństwa i kultury francuskiej. W związku z powyższym francuskie 
imperium kolonialne było drugim na świecie, zaraz po Brytyjskim. U szczytu 
swej potęgi było to jedno z największych imperiów kolonialnych w historii. 
Łącznie z Francją metropolitalną, w 1920 r. całkowita powierzchnia Francji 
wynosiła 11,5 mln km2, a liczba ludności w 1939 r. wynosiła 110 milionów. 
W czasie II wojny światowej Francuzi wykorzystywali swoje kolonie zamorskie 
jako bazy, z których walczyli z Trzecią Rzeszą (Orser 2002).

W 1874 r. Zgromadzenie Narodowe rozpoczęło opracowywanie nowej 
konstytucji będącej odpowiedzią na brak jedności w kraju. Nowa konstytucja 
zakładała powszechne prawo wyborcze mężczyzn w wieku od 21 lat, dwuizbo-
wą władzę ustawodawczą, składającą się 600-osobowej Izby Deputowanych 
wybieranych co 4 lata w wyborach powszechnych i z 300-osobowego Senatu. 
75 z 300 senatorów w myśl nowej konstytucji było nieusuwalnymi i wybiera-
nymi dożywotnio, a pozostali wybierani byli przez lokalne kolegia wyborcze 
na okres 9 lat. W myśl nowej konstytucji władza wykonawcza była powierzona 
prezydentowi i ministrom. Prezydent jako głowa państwa, był wybierany na 
okres 7 lat przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględna większością głosów. 

1 https://www.britannica.com/place/France.
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Głównymi zadaniami prezydenta było kierowanie polityką wewnętrzną i ze-
wnętrzna państwa, przewodniczenie Radzie Ministrów i powoływanie w jej 
skład ministrów, prawo do inicjatywy ustawodawczej, weta ustawodawczego, 
prawo do nadzwyczajnego zwoływania izb, prawo do skrócenia kadencji Izby 
Deputowanych za zgodą Senatu, udzielanie prawa łaski, zwierzchnictwo nad 
siłami zbrojnymi republiki. Izba Deputowanych miała prawo do stawiania  
w stan oskarżenia prezydenta i ministrów, a za wydawanie wyroków odpo-
wiedzialny był Senat. Ministrowie kontrasygnowali akty prawne podpisywane 
przez prezydenta oraz byli współodpowiedzialni za politykę wewnętrzną lub 
zewnętrzną w ramach powierzonych kompetencji2.

Przełom XIX i XX wieku to dla Francji Belle Époque (fr. Piękna epoka). 
Okres od zakończenia wojny francusko-pruskiej w 1871 roku do wybuchu  
I wojny światowej w 1914 roku stał się dla francuzów okresem wyjątkowego 
spokoju, stabilności i rozkwitu życia społecznego, kulturalnego, artystycznego, 
wzrostu ogólnego zadowolenia i poziomu szczęścia w społeczeństwie, postępu 
technicznego. Okres ten jest również wzrostu świadomości klasy robotniczej, 
zwiększenia praw pracowniczych i socjalnych. W okresie Belle Époque rozwi-
nął się status Paryża jako stolicy kultury, mody i życia artystycznego. Francja 
i Europa przed piękną epoką to wewnętrzne konflikty, zawirowania na arenie 
międzynarodowej, wyniszczające i krwawe wojny napoleońskie, wojna fran-
cusko-pruska. Okres po zakończeniu Belle Époque został brutalnie przerwany 
nadejściem największej ówcześnie wojny w historii – I wojny światowej, która 
stała się wielką traumą na narodzie francuskim i pochłonęła życie co najmniej 
1,4 mln francuzów3. Po zakończeniu I wojny światowej w społeczeństwie 
francuskim powstało znane wyrażenie opisujące wojnę jako Le Der des Ders,  
co oznacza „ostatnia z ostatnich (wojna)” i wyraża silne poczucie i zdetermino-
wanie francuzów do uczynienia Wielkiej Wojny ostatniej w historii ludzkości, 
albo przynajmniej w historii Francji.

Dwudziestolecie międzywojenne w społeczeństwie francuskim umocni-
ło nastroje nacjonalistyczne i chęć odbudowy Europy w duchu nowoczesnej, 
postępowej i pokojowej Europy. Światowy kryzys gospodarczy lat 1929-1935 
odbił znaczące swoje piętno na sytuacji ekonomicznej Republiki, przyczynił się 
lawiny bankructw, wzrostu ubóstwa i bezrobocia. W niestabilnej rzeczywisto-
ści Francuzi oczekiwali zmian i zdecydowanych rządów silnej ręki, w związku  
z czym na poparciu zyskiwały skrajne opcje polityczne- z jednej strony 

2 https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution- 
de-1875-iiie-republique.
3 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/100-lat-temu-zakonczyla-sie-i-wojna- swiatowa.
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Francuska Partia Komunistyczna, a z drugiej ugrupowania faszyzujące wzoru-
jące się na metodach stosowanych w ówczesnych Włoszech lub Niemczech. W 
związku z dynamicznym rozwojem sytuacji międzynarodowej socjaliści doga-
dali się z komunistami podpisując w 1934 roku umowę o współpracy politycz-
nej, co dało podwaliny pod powstanie lewicowego Frontu Ludowego, który w 
1936 roku doszedł do władzy. W 1938 roku rząd porozumienia lewicy został 
zastąpiony przez radykałów pod przywództwem premiera Édouarda Daladiera 
prowadząc politykę łagodzenia napięć w Europie i chodzenia na ustępstwa 
wobec hitlerowskich Niemiec, łącznie z rezygnacją z należnych reparacji oraz 
przyzwoleniem na odbudowę potęgi militarnej Niemiec, w tym również remi-
litaryzację Nadrenii. Francja także przyzwoliła na utratę terytorium i suweren-
ności Czechosłowacji nad częścią własnych terytoriów na podstawie układu 
monachijskiego i zaboru Sudetów oraz Anschlussu Austrii. 

Po inwazji Niemiec na Polskę Francja na podstawie wiążących umów so-
juszniczych wraz z Wielką Brytanią wypowiedziała formalnie Niemcom wojnę, 
która do maja 1940 przybrała formę drôle de guerre (fr. Udawanej wojny). 
Udawana wojna polegała na braku faktycznych działań obronnych i złamaniu 
zobowiązań wynikających z umów sojuszniczych z Polską. 10 maja 1940 roz-
poczęła się niemiecka inwazja na Francję, a 14 czerwca Niemcy zajęli Paryż. 
Tego samego dnia rząd francuski podał się do dymisji i powołano rząd, na 
którego czele stanął marszałek Philippe Pétain, który skierował do Niemiec 
wniosek o zawieszenie broni i podpisanie rozejmu oraz podział Francji na dwie 
części: północną z Paryżem jako okupowany teren oraz południową ze stolicą 
w Vichy – jako republikę marionetkową. Na podstawie decyzji francuskiego 
Zgromadzenia Narodowego następcą prawnym III Republiki była Republika 
Vichy. 

Środowisko nie godzące się z kapitulacją i kompromitacją Francji zawią-
zało się wokół generała Charles de Gaulle, który stanął na czele ruchu Wolna 
Francja, która kontynuowała walkę z Niemcami. Dzięki pomocy premiera 
Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, generał De Gaulle ewakuował się do 
Londynu, gdzie 18 czerwca 1940 na antenie radia BBC wygłosił słynny apel 
do społeczeństwa francuskiego. W przemówieniu, opublikowanym również 
następnego dnia w prasie De Gaulle mówił: 

Rząd francuski zapytał wroga, na jakich honorowych warunkach moż-
liwe jest zawieszenie broni. Powiedział, że jeśli te warunki są sprzeczne 
z honorem, godnością i niepodległością Francji, walka musi być kon-
tynuowana. (…) Ta wojna nie ogranicza się do nieszczęśliwego tery-
torium naszego kraju. Tej wojny nie rozstrzyga bitwa o Francję. Ta 
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wojna to wojna światowa. Wszystkie błędy, wszelkie opóźnienia, całe 
cierpienie nie przeszkadzają w istnieniu we wszechświecie wszystkich 
środków niezbędnych do tego, aby pewnego dnia zmiażdżyć naszych 
wrogów. Dzisiaj uderzeni piorunem przez siłę mechaniczną, w przy-
szłości będziemy mogli zwyciężyć za pomocą lepszej siły mechanicz-
nej. Losy świata są tutaj. Ja, generał de Gaulle, obecnie w Londynie, 
zapraszam francuskich oficerów i żołnierzy, którzy są na terytorium 
brytyjskim lub którzy przybyli tam z bronią lub bez broni, zapraszam 
inżynierów i robotników specjalizujących się w uzbrojeniu branż, które 
są na terytorium Wielkiej Brytanii lub przyjeżdżają tam, aby się ze mną 
skontaktować. Cokolwiek się stanie, płomień francuskiego oporu nie 
może i nie zgaśnie.

3 czerwca 1944 roku powstał Tymczasowy Rząd Republiki Francuskiej 
z de Gaullem na czele. 25 sierpnia generał wraz z wojskami wkroczył do wy-
zwolonego Paryża. W ostatnich latach wojny Francja brała aktywnie udział 
w działaniach zbrojnych, odzyskując jednocześnie utracone terytoria. Po za-
kończeniu wojny i kapitulacji III Rzeszy rząd de Gaulla musiał uporać się ze 
zwolennikami i administratorami rządu Vichy. Blisko 11 tysięcy osób skazano 
na karę śmierci w wyniku procesu sądowego lub bez sądu przez członków ru-
chu oporu. Marszałka Pétaina Trybunał Stanu skazał na karę śmierci przez 
rozstrzelanie, jednak z uwagi na wiek generał de Gaulle zmienił mu karę na 
dożywotnie więzienie4 (Bardy 2014).

Po zakończeniu II wojny światowej proklamowano IV Republikę Fran-
cuską, która w swoim systemie politycznym oraz założeniach norm kon-
stytucyjnych była w większości kontynuacją przedwojennej III Republiki.  
13 października 1946 roku Francja przyjęła konstytucję IV Republiki, w któ-
rej zwiększono władzę wykonawczą. W 1958 państwo francuskie znalazło się  
w krytycznej sytuacji spowodowanej algierską wojną o niepodległość i rosnący-
mi konfliktami wewnętrznymi, w wyniku czego społeczeństwo francuskie ule-
gło głębokiej polaryzacji i kryzysowi. Algieria od 1830 roku stanowiła francu-
ską kolonię, jednakże w czasie II wojny światowej, a także latach przed wojną 
nastąpił wzrost niezadowolenia miejscowej ludności oraz wzmocnienie uczucia 
arabskiego nacjonalizmu. Rząd Francji przez lata nie uznawał algierskich dą-
żeń do uzyskania pełnej lub częściowej autonomii w skutek czego 1 listopada 
1954 roku wybuchło zbrojne powstanie, które trwało łącznie do 1962 roku  
i pochłonęło życie prawie miliona osób. W jednym z najbardziej drama-
tycznych momentów wojny algierskiej Francja znalazła się na skraju wojny 

4 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3904269.
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domowej, aby przeciwdziałać rozkładowi państwa francuskiego na wniosek 
ówczesnego prezydenta René Coty’ego na czele rządu ponownie stanął bohater 
narodowy z czasów II wojny światowej - generał Charles de Gaulle, który po-
wołał rząd ocalenia narodowego mający za zadanie przygotować nową konsty-
tucję i ustanowienie nowej republiki (Bardy 2014; Kasznik-Christian 2005). 

System semiprezydencki w V Republice Francuskiej

5 października 1958 roku rozpoczęła się era V Republiki Francuskiej, 
która trwa do dziś. Francja w wyniku zmian utraciła wiele ze swoich kolonii  
w Afryce Zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej, w tym także w konse-
kwencji w 1962 roku Algierię. Nowa konstytucja została zatwierdzona przez 
naród w referendum 28 września 1958 r., a oficjalnie ogłoszona 4 października 
tego samego roku. Konstytucja z 1958 roku, która obowiązuje od ponad 63 lat, 
jest drugą najdłużej obowiązującą francuską konstytucją, po Ustawach Konsty-
tucyjnych z 1875 roku, ustanawiających III Republikę (Granat, Kaleta 2008). 

Francja na przestrzeni omawianych powyżej okresów historycznych bar-
dzo się zmieniała. Od osłabionego wewnętrznymi konfliktami i upadającego 
państwa, przez silne imperium kontynentalne i kolonialne, a także mario-
netkowy rząd będący parodią kształtowanych przez lata francuskich wartości 
narodowych sformułowanych w dewizie Francji istniejącej do dziś - liberté, 
égalité, fraternité (fr. Wolność, równość, braterstwo). Obecnie Republika 
Francuska jest państwem składającym się z części metropolitalnej na konty-
nencie europejskim oraz z licznych zamorskich terytoriów na różnych konty-
nentach. W związku z tym Francja jest dzisiaj piątym najlepiej rozwiniętym 
państwem świata, siódmą światową gospodarką pod względem PKB nominal-
nego5, członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych, jednym 
z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, członkiem założycie-
lem i obok Niemiec głównym decydentem politycznym w Unii Europejskiej  
i strefie euro, członkiem G7, NATO, OECD, mocarstwem z trzecim na świecie 
arsenałem nuklearnym, oraz ze względu na liczne terytoria zamorskie Francja 
ma największą na świecie wyłączną strefę ekonomiczną, a tym samym w myśl 
prawa międzynarodowego największy suwerenny obszar do badań, eksploata-
cji i gospodarowania morskimi zasobami naturalnymi (Góralczyk 2004)6.

5 Dane Banku Światowego, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_ 
recent_value_desc=true.
6 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/france_en.
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W preambule konstytucji z 4 października 1958 roku francuski ustrojo-
dawca odwołuje się do przywiązania do pochodzącej z czasów rewolucji fran-
cuskiej Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku oraz do wstępu do 
Konstytucji z 1946 roku, w której sprecyzowano czołowe francuskie warto-
ści: „Lud francuski proklamuje ponownie, że każda istota ludzka, bez różnicy 
rasy, religii i przekonań posiada prawa niezbywalne i święte”. Tymi prawami  
i wolnościami są równość kobiet i mężczyzn, prawo azylu dla prześladowanych 
na rzecz wolności, wolność poglądów i przekonań, przynależności do związ-
ków zawodowych, uczestnictwa w strajkach, zapewnienia jednostce i rodzinie 
niezbędne warunki rozwoju, zagwarantowanie dziecku, matce, pracownikom 
ochronę zdrowia, bezpieczeństwo materialne, wypoczynek i rozrywkę, równy 
bezpłatny dostęp do oświaty i kultury. Republika Francuska zobowiązuje się 
do przestrzegania międzynarodowego prawa publicznego, do niewypowiedze-
nia wojny celem podboju lub użycia siły przeciwko jakiemukolwiek narodowi. 
Kończąc: „Francja, wierna swej tradycyjnej misji, zgadza się prowadzić naro-
dy, których los przyjęła na swe barki, ku wolności, samodzielnego admini-
strowania i demokratycznego zarządzania ich własnymi sprawami; odrzucając 
wszelki system kolonialny oparty na arbitralności, gwarantuje wszystkim rów-
ny dostęp do funkcji publicznych i indywidualne lub kolektywne wykonywa-
nie praw i wolności powyżej proklamowanych lub potwierdzonych7. W myśl  
art. 1 Konstytucji Francja jest Republiką niepodzielną, świecką, demokratycz-
ną i socjalną.

Konstytucja z 1958 roku miała być odpowiedzią i receptą na problemy 
z którymi mierzyła się III i IV Republika. Ustrojodawcy w przewadze władzy 
parlamentu widzieli źródło problemów, których rozwiązaniem byłoby utwo-
rzenie silnej egzekutywy. Według nowej Konstytucji V Republiki utworzono 
silny urząd prezydenta, który stał się głową państwa wybieraną przez obywateli 
w bezpośrednich wyborach. Do 2000 roku kadencja prezydencka wynosiła 7 
lat, po czym w wyniku referendum konstytucyjnego została skrócona do 5 lat. 

De Gaulle potrzebę ustanowienia silnej pozycji prezydenta uzasadniał  
w sposób: „Państwo miałoby głowę, to znaczy szefa państwa, w którym by na-
ród niezależnie od wszelkich fluktuacji mógł widzieć człowieka odpowiedzial-
nego za rzeczy najistotniejsze i gwaranta przyszłych swych losów. Trzeba także, 
żeby władza wykonawcza, mająca służyć tylko całej społeczności, nie wywodziła 
się̨ tylko od parlamentu, skupiającego reprezentację interesów partykularnych” 

7 Konstytucja Republiki Francuskiej z 3 lipca 1958, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/
francja.html.
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(De Gaulle, 1962, s. 245). Model ustrojowy utworzony przez siebie de Gaul-
le nazywał „monarchią republikańską”. Uzasadniał to w następujący sposób: 

„Tak, jesteśmy w monarchii, ale jest to monarchia elekcyjna. Jest ona całkiem 
innej natury, niż monarchia dziedziczna ancien régime. Ustanowiła nowy le-
gitymizm, będący połączeniem z prawowitością przerwaną przez rewolucję.  
Ale ta prawowitość opiera się na ludziach” (Touchard, 1978).

Parlament wciąż jest istotnym ośrodkiem władzy, lecz nie kluczowym.  
J. Stembrowicz określił francuski nowy ustrój jako „parlamentaryzm znie-
kształcony” (Stembrowicz, 1977, s. 74). Francuski system polityczny jako po-
średnia forma rządów między systemem prezydenckim, a parlamentarnym jest 
modelowym przykładem systemu semiprezydenckiego z silną pozycją prezy-
denta. Zgodnie z artykułem 5. Konstytucji Republiki Francuskiej „Prezydent 
Republiki czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. Zapewnia przez swój arbi-
traż właściwe funkcjonowanie władz publicznych, jak również ciągłość pań-
stwa. Jest on gwarantem niepodległości narodowej, integralności terytorialnej 
i przestrzegania traktatów”8.

Prezydent Francji przewodniczy posiedzeniom rządu, jest arbitrem  
w parlamentarnych sporach politycznych, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, 
ma konstytucyjne uprawnienia do wybierania premiera, zwoływania refe-
rendum, a także może rozwiązać izbę niższą Parlamentu – Zgromadzenie 
Narodowe. Ponadto prezydent może stosować prawo łaski, komunikuje się 
z parlamentem za pomocą orędzi nad którymi nie przeprowadza się debaty, 
przewodniczy najwyższym radom i komitetom obrony narodowej, wysyła am-
basadorów i posłów nadzwyczajnych do innych państw, powołuje na najwyż-
sze stanowiska cywilne i wojskowe w kraju.

W stanach nadzwyczajnych prezydent Francji ma władzę praktycznie ab-
solutną: „Jeżeli instytucje Republiki, niepodległość państwa, integralność jego 
terytorium bądź wykonywanie zobowiązań międzynarodowych są zagrożone 
w sposób poważny i bezpośredni oraz gdy regularne funkcjonowanie określo-
nych w Konstytucji władz publicznych zostało przerwane, Prezydent Republi-
ki podejmuje środki, jakich wymagają okoliczności”. 

Nowa konstytucja zwiększyła rolę demokracji bezpośredniej w społeczeń-
stwie francuskim. Instytucja referendum została wprowadzona jako istotny 
element społeczny oddziaływania na władzę, jako przeciwwaga dla działalno-
ści parlamentu. Zgodnie z art. 11 Konstytucji Prezydent na wniosek rządu 

8 Konstytucja Republiki Francuskiej z 3 lipca 1958, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/
francja.html.
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może poddać referendum każdy projekt ustawy dotyczący organizacji władz 
publicznych, reform w zakresie polityki ekonomicznej lub społecznej narodu  
i służb publicznych, które w tym uczestniczą, lub upoważniającej do ratyfikacji 
traktatu, który nie będąc sprzeczny z Konstytucją, wywierałby wpływ na funk-
cjonowanie instytucji. Uruchomienie mechanizmu realnej demokracji bezpo-
średniej pozwala również prezydentowi na ominięcie parlamentu w inicjatywie 
ustawodawczej, która byłaby trudna do przeforsowania zgodnie z zasadami 
parlamentarnej arytmetyki. 

Od uchwalenia pierwotnego tekstu Konstytucji V Republiki w 1958 r. 
równowaga władzy wykonawczej pomiędzy prezydentem a premierem i Radą 
Ministrów, a także rola parlamentu wielokrotnie ulegała zmianom. Konstytu-
cja była do tej pory nowelizowana aż 24 razy, za każdym razem odpowiadając 
na bieżące problemy i wyzwania Republiki. Jednakże w dalszym ciągu w cen-
trum decyzyjnym i kompetencyjnym znajduje się urząd prezydenta. W trady-
cji europejskiej standardem jest dualizm władzy wykonawczej i współpraca lub 
rywalizacja pomiędzy ośrodkami władzy. Francuski system prezydencki jest 
połączeniem parlamentaryzmu i przezydencjalizmu. Zgodnie z postanowie-
niami Konstytucji V Republiki Francuskiej prezydent jest spoiwem łączącym 
poszczególne ośrodki władzy i arbitrem zapewniającym silną i stabilną władzę 
nad premierem i nad parlamentem. W rzeczywistości silna pozycja prezydenta 
może być uznana za największą zaletę ustroju francuskiego, możliwość spraw-
nego podejmowania odważnych decyzji przyczyniając się do społecznego po-
czucia jedności narodowej i jednolitej, niezależnej polityki. Z drugiej jednak 
strony, może stać się to piętą achillesową francuskiego ustroju poprzez spory 
pomiędzy ośrodkami władzy, niejasny rozdział kompetencji pomiędzy prezy-
dentem a premierem, a także zmniejszenie roli parlamentu.
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Republiki Francuskiej 

Abstrakt: Na terytorium Republiki Francuskiej składa się jej część metropoli-
talna oraz terytoria zamorskie o różnych statusach. Taka struktura odzwiercie-
dla kolonialną przeszłość Francji. Podczas analizowania ustroju terytorialnego 
przedstawiony został rys historyczny francuskich podbojów terytorialnych oraz 
współczesna charakterystyka francuskich terytoriów zależnych. Wskazano na 
podstawę prawną regulującą funkcjonowanie tych terytoriów, jaką jest Kon-
stytucja V Republiki z 1958 r. wraz z jej nowelizacją z 2003 r. oraz inne akty 
normatywne, które stanowiły o postępującym od II poł XX w. procesie decen-
tralizacji. W niniejszym opracowaniu dokonano opisu najważniejszych pojęć, 
począwszy od określenia zasięgu terytorialnego każdego obszaru, wyjaśnienia 
różnic i podobieństw pomiędzy departamentem a departamentem zamorskim, 
terytorium zamorskim oraz wspólnotami o charakterze specjalnym. Ponadto 
opisane zostały także relacje pomiędzy tymi obszarami, zarówno z Francją me-
tropolitalną, jak i z Unią Europejską (UE), poprzez rozróżnienie na regiony 
najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie UE.

Słowa kluczowe: Francja, terytorium, zamorski, konstytucja, decentralizacja, 
ustawa.
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Wstęp

Wiele istniejących opracowań odnoszących się do systemu polityczne-
go Republiki Francuskiej, skupia się na ustroju semiprezydenckim oraz spe-
cyficznej konstrukcji konstytucji, wyrażonej w tzw. bloku konstytucyjnym  
(fr. bloc de constitutionnalité), która złożona jest z różnorodnych aktów kon-
stytucyjnych. Są to niezaprzeczalnie istotne kwestie, które od czasów Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej ukształtowały dzisiejszy sposób funkcjonowania pań-
stwa francuskiego.  Zdaje się, że we współczesnej literaturze polskiej brakuje 
opracowań charakteryzujących francuskie terytoria oraz ich sytuację prawną  
i prawnomiędzynarodową. 

Należy zwrócić uwagę na specyficzny ustrój terytorialny Francji, który 
na swój sposób, odmienny od brytyjskiego systemu commonwealth, stanowi 
pewnego rodzaju relikt przeszłości kolonialnej państwa. Na obszarze każde-
go terytorium obok słynnej trójkolorowej flagi śpiewana jest Marsylianka  
i wybrzmiewa słynna dewiza liberté, égalité, fraternité. Kolejne zmiany kon-
stytucyjne doprowadziły do ukształtowania się ustroju terytorialnego Francji  
w obecnym jego kształcie. Warto także wspomnieć, iż wyspiarski charakter ob-
szarów zamorskich sprawił, że obszar francuskiej wyłącznej strefy ekonomicz-
nej (WSE) wynosi 11 691 000 km2, co sprawia, że V Republika posiada około 
8% całej światowej powierzchni WSE. Fakt ten wpływa na pozycję Francji na 
arenie międzynarodowej oraz stanowi cenny przymiot państwa, wpływający 
na prowadzoną przez nie politykę. Co ważne, na mocy aktualnych zapisów 
możliwa jest dalsza jego ewolucja. W niniejszym opracowaniu dokonano hi-
storycznego zarysowania losów francuskich terytoriów wraz z zarysem podstaw 
prawnych ich funkcjonowania. Następnie scharakteryzowane zostanie każda 
ze współcześnie funkcjonujących kategorii statusowych. W końcowej części 
pracy przedstawione zostanie miejsce francuskich terytoriów w systemie Unii 
Europejskiej (EU). 

Rys historyczny kształtowania się  
terytoriów republikańskiej Francji

Aby zrozumieć współczesny ustrój terytorialny Republiki Francuskiej, na-
leży cofnąć się do podbojów Ancien Régime’u. Francuskie imperium kolonialne, 
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istniejące w latach 1534-1980 r.1, składało się ze wszystkich terytoriów man-
datowych, protektoratów, kolonii oraz departamentów — wszędzie tam, gdzie 
sięgała administracja Paryża. Początki budowania zamorskiej Francji przypa-
dają na XVI i XVII w., kiedy to pod francuską jurysdykcją znalazły się tereny 
m.in. Gujany Francuskiej, Reunionu, czy Saint-Pierre i Miquelon.

Rozwój Francuskiego Imperium dzieli się na dwa etapy:

1. Okres od XVI w. do początków wieku XIX, kiedy to Napole-
on Bonaparte ogłosił się Empereur des Français. Poza znaczny-
mi terytoriami europejskimi, do Francji należały także obszary 
w Azji Południowo-wschodniej oraz Oceanii. Wskazać należy 
przede wszystkim kilka wysp Antyli (Martynika, Gwadelupa, 
Saint Martin), Nową Francję (dzisiejsze niektóre terytoria 
Kanady oraz Stanów Zjednoczonych), Maskareny (dzisiejszy 
Mauritius), Saint-Domingue (dzisiejsze Haiti)2;

2. Okres od 1815 r. w którym za czasów III Republiki pod fran-
cuską jurysdykcją znalazły się przede wszystkim rozległe obsza-
ry Afryki Zachodniej (w tym Algieria, Madagaskar, Reunion, 
Majotta i Komory), a także Markizy (Polinezja Francuska).

Dokładniejsza charakterystyka tych okresów i detaliczny opis tery-
toriów nie wchodzi jednak w zakres rozważań. 

Dla Francji podboje w regionie Oceanu Atlantyckiego oraz Indyjskie-
go opierały się przede wszystkim na handlu i uprawie trzciny cukrowej. Eks-
ploatacja nowych terytoriów miała na celu zapewnienie dobrobytu Paryżowi. 
Metropolitalna Francja jako jedyna mogła czerpać korzyści z handlu, wyko-
rzystując przy tym swoje nowe terytoria oddalone o setki i tysiące kilometrów 
od Europy, a kolonie nie miały prawa rozwijać konkurencyjnej działalności.  
To z kolei wymagało dużej ilości pracowników. Ogłoszony w 1685 r. Code 
Noir regulował warunki funkcjonowania niewolnictwa we francuskim impe-
rium kolonialnym. Dekret ten, wydany przez Ludwika XIV, doprowadził do 
ograniczenia swobód zachowania właścicieli, ograniczał najbardziej surowe 
kary i doprowadził do wzrostu wolnej populacji. (Buchanan 2011) W 60 arty-
kułach zapisane zostały takie postulaty jak to, że niewolnik nie jest własnością, 
która może zostać zajęta (art. 44); możliwość składania skargi do miejscowych 

1 W tym roku niepodległość uzyskało Vanuatu i to on przyjmowany jest symbolicznie 
jako data zakończenia funkcjonowania francuskiego imperium kolonialnego. 
2 Warto podkreślić, że wskutek przegranej wojny siedmioletniej prowadzonej z Wiel-
ką Brytanią w latach (1756–1763), Francja utraciła część swoich terytoriów. 
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sędziów w przypadku złego traktowania lub niedostatecznych środków nie-
zbędnych do życia (art. 26); regulacja możliwości dziedziczenia przez niewol-
ników czy ustanowienie statusu prawnego niewolników (co też spotkało się  
z niechęcią ze strony wielu właścicieli).

Zniesienie niewolnictwa w 1848 r. stanowiło dla Francji spore wyzwanie, 
gdyż około ⅔ ludności Martyniki, Gwadelupy, Gujany i Reunion miało wów-
czas status niewolników. Obywatelstwo mieszkańców kolonii i terytoriów dla 
większości oznaczało status ,,poddanych”, którzy podlegali specjalnym środ-
kom karnym stosowanym przez administrację kolonialną, kodeksowi Code 
de l'indigénat, który określał status prawny tubylców (odmienny od koloni-
zatorów — obywateli Francji) oraz szereg zasad i środków represji stosowa-
nych wobec nich. Co więcej, akt ten wskazywał, iż autochtoni nie posiadali 
żadnych praw politycznych przysługujących obywatelom francuskim (Ancery 
2019). Wiek XX przyniósł ze sobą odejście od doktryny asymilacji. Co za tym 
idzie, w starych koloniach nastąpiło większe poszanowanie tradycji dla ludów 
tubylczych. Z kolei wobec ziem zdobytych pod koniec XIX wieku w Afryce 
i Azji, tzw. kolonii eksploatacyjnych, które perspektywicznie nie miały stać się 
celem białej emigracji, nowe zasady stanowiły o podstawie sprawowania tam 
władzy, gdyż budowanie wspólnoty pośród tej populacji miało pozwolić jej 
w przyszłości na większą autonomię (a w praktyce, jak się potem okazało, na 
pełną niepodległość). 

Lata trzydzieste XX wieku, kiedy to idea wyższości cywilizacji francuskiej 
wybijała się coraz bardziej na arenie międzynarodowej, większość francuskich 
terytoriów cieszyła się coraz mniejszymi prawami. Tylko najstarsze kolonie,  
w tym obecne DOM (terytoria zamorskie, fr. départements d'outre-mer), trak-
towane były bardziej przychylnie, a ich obywatele byli obywatelami Francji  
i korzystali z podobnych praw politycznych (m.in. mieli oni możliwość wysy-
łania przedstawicieli do parlamentu francuskiego). 

Przełomowym momentem w ewolucji francuskiego imperium ko-
lonialnego był rok 1946 r. Zmiany zaczęły się już na wiosnę, gdyż  
w marcu tego roku w życie weszła ustawa departamentalizacyjna3 nr 46-451 
(fr. Loi de départementalisation) (Dimier 2005, s. 41), która dała podstawę do 
politycznej, prawnej i administracyjna integracji z metropolią czterech starych 
kolonii (fr. quatre vieilles colonies), tj. Reunionu, Martyniki, Gujany oraz Gwa-
delupy — współczesnych DOM. Na mocy tych zapisów, terytoria te zostały 

3 fr. départementalisation oznacza proces decentralizacji przeprowadzany we Francji, 
mający na celu lepszy podział w celu lepszej koordynacji. 
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niejako odseparowane od francuskiego imperium kolonialnego oraz zaczęły 
podlegać administracji prefektur podlegających ministerstwu spraw wewnętrz-
nych (fr. Ministère de l’Intérieur). To wówczas także nadano im nazwę depar-
tamentów francuskich (art. 1).

Kolejnym krokiem była uchwalona w tym samym roku, 27.10.1946 r., 
Konstytucja, która ustanowiła IV Republikę oraz Unię Francuską. To wła-
śnie to drugie ciało skupiło w sobie pozostałe francuskie kolonie oraz teryto-
ria znajdujące się pod francuskimi rządami, którym nadano nazwę terytoriów 
zamorskich4. Dzięki takiej charakterystyce dokonano rozróżnienia pomiędzy 
tymi obszarami, które stały się integralną częścią Republiki Francuskiej a pro-
tektoratami, które wchodziły w skład Unii, jednak nie Republiki. Powstał 
hybrydowy model instytucji oraz obywatelstwa osób zamieszkujących tereny 
Unii. Miała ona własne zgromadzenie (fr. assemblée), z którego połowę sta-
nowili przedstawiciele parlamentu części metropolitalnej, a drugą — przed-
stawiciele obszarów zamorskich, z czego połowę stanowili przedstawiciele  
z zagranicy oraz radę specjalną (fr. conseil spécifique) w skład której wchodzi-
li przedstawiciele rządu francuskiego oraz egzekutywy z każdego terytorium. 
Instytucje te jednak miały jedynie charakter ciała doradczego. Jeśli chodzi  
o obywatelstwo, Konstytucja przewidywała obywatelstwo Unii Francuskiej, 
wspólne dla wszystkich obywateli terytoriów wchodzących w jej skład, po-
łączone w pewnym stopniu z obywatelstwem francuskim, jednak treść tych 
zapisów pozostaje niejasna. Obywatele byłych terytoriów francuskiego im-
perium otrzymali na mocy wskazanych regulacji obywatelstwo francuskie, 
co umożliwiło im wysyłanie przedstawicieli do Zgromadzenia Narodowego  
w Paryżu, co jednocześnie doprowadziło do utworzenia dwóch ,,rodzajów 
obywateli”; o statusie francuskim i ,,lokalnym”. Ci ostatni mogli zachować 
swój status osobisty według zwyczaju lub Koranu, a ich prawa polityczne okre-
ślone zostały w ustawie szczególnej z 5 października 1946 r. (Dimier 2005,  
s. 41-42). Na mocy tego aktu ostatecznie utworzono zgromadzenia teryto-
rialne wybierane według tych samych metod i umieszczane na czele każdego 
terytorium, ale ich uprawnienia pozostały ograniczone. 

Burzliwy okres powojenny charakteryzowały nasilające się ru-
chy separatystyczne i tendencje niepodległościowe, napędzane prze-
mianami w strukturach brytyjskiego Commonwealth sprawiły, że Pa-
ryż musiał zreformować działania w swoich koloniach. Dla kolonii 

4 W ich skład poza koloniami założonymi w XIX w. a Afryce, Azji czy Oceanii wchodziły dzi-
siejsze terytoria i ziemie zamorskie — Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna, Polinezja Francuska 
oraz Ziemie australijskie i arktyczne.
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afrykańskich (oraz jak się potem okazało innych terenów podległych Fran-
cji) początkiem szansy na zmianę był rok 1956 i przyjęcie przez ministra  
ds. departamentów zamorskich Gastona Defferre’a 23.07.1956 r. usta-
wy ramowej (fr. loi-cadre) numer 56-619, która zwiększała autonomię 
władzy lokalnej wobec władz metropolii (Halsall, 1998). 2 lata później, 
w 1958 r. przyjęta została Konstytucja V Republiki, która w znacznym 
stopniu wpłynęła na dzisiejszy układ terytorialny Francji. Na mocy jej 
przepisów utworzona została wspólnota francuska, która objęła wszyst-
kie departamenty oraz terytoria zamorskie Francji, a także administro-
wane przez kraj terytoria powiernicze ONZ — Togo i Kamerun oraz 
państwa-kolonie na obszarze Afryki.

Rys. 1. Kształtowanie się republikańskiego ustroju Francji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Jakubiak 2020, s. 106.

Współczesny ustrój terytorialny V Republiki 

Francja jest państwem unitarnym, o silnej pozycji decentralizacji. Artykuł 
72 ust. ustawy zasadniczej Republiki Francuskiej zalicza do wspólnot teryto-
rialnych Republiki: gminy, departamenty, regiony, wspólnoty o statusie spe-
cjalnym oraz wspólnoty zamorskie. Powierzchnia całkowita Francji (z wyłą-
czeniem Ziemi Adeli) wynosi 672 051 km2 Populacja Francji metropolitalnej 
w dniu 1 stycznia 2022 r. wynosiła 67,8 mln mieszkańców, z czego 65,6 mln 
osób mieszka we Francji metropolitalnej a 2,2 mln na obszarach zamorskich 
(INSEE, 2021).  
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Podstawą funkcjonowania V Republiki jest zasada decentralizacji, któ-
ra wyrażona została w art. 1 konstytucji. To właśnie ona stała się podstawą 
zapisów rozdziału XII zatytułowanego ,,O wspólnotach terytorialnych”. Sam 
fakt wpisania ich w ustawę zasadniczą świadczy o ich znaczeniu dla państwa, 
gdyż jakakolwiek zmiana terytorialna musi dokonać poprzez zmianę konstytu-
cji. Obszary zamorskie wyposażone zostały w wolności, takie jak   możliwość 
dostosowania systemu legislacyjnego i organizacji administracji do szczególnej 
ich sytuacji, jeśli zajdzie taka konieczność (art. 73); indywidualną organizację 
uwzględniającą własne interesy tych obszarów w ramach całości interesów pań-
stwa (art. 74); a także gwarancję reprezentacji jednostek terytorialnych Repu-
bliki w senacie (art. 24). (Ofiarska 2010, s. 92).

Obecny stan faktyczny francuskiego ustroju terytorialnego swój charakter 
zawdzięcza szeregu kolejnym poprawkom. Przeprowadzona w 2003 r. noweli-
zacja konstytucji nie tylko dokonała poszerzenia zastosowanej zasady decentra-
lizacji (Ofiarska 2010, s. 92), lecz także wprowadziła przepisy odnoszące się do 
partykularnych terytoriów, w tym cały rozdział XIII – „Przepisy przejściowe 
dotyczące Nowej Kaledonii”. Patrząc za Dorotą Wójtowicz (2008), kształto-
wanie się relacji Francji z jej obszarami zamorskimi można podzielić na III 
etapy związane z postępującą decentralizacją. Pierwszy, omówiony już wyżej, 
obejmuje okres od zakończenia II wojny światowej do kolejnych reform z po-
czątku lat osiemdziesiątych XX wieku. Drugi etap trwał do roku 2003, kiedy 
to wspólnoty terytorialne zostały wyposażone w samodzielność administracyj-
ną z przejawami samodzielności politycznej, jak i finansowej, a następnie wy-
posażono je w różnorakie narzędzia umożliwiające współpracę między wspól-
notami (Wójtowicz 2008, s. 12-13).

Etap trzeci z kolei może być widziany jako efekt finalny działań prowa-
dzonych w poprzednich dekadach. 

Ostatni, trzeci etap rozpoczął się w 2003 dokonaniem nowelizacji kon-
stytucji francuskiej z 1958 poprzez dodanie do przymiotów określają-
cych charakter republiki, zdecentralizowanie oraz poprzez wpisanie do 
katalogu wspólnot terytorialnych regionu. Etap ten rozszerzył demo-
krację lokalną. Ujęto w konstytucji instytucję decyzyjnego referendum 
lokalnego i zagwarantowano na poziomie konstytucyjnym źródła do-
chodów finansów lokalnych oraz zasadę, zgodnie z którą przekazywaniu 
nowych kompetencji wspólnotom terytorialnym przez państwo towa-
rzyszyć musi przekazanie dochodów pozwalających na ich finansowanie 
(zasada adekwatności). Nowelizacja konstytucji w 2003 r. zwieńczyła 
dwudziestoletnie reformy decentralizacyjne i nadała im pełny charakter  
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polityczny. Rozpoczęła także etap kolejny, którego skutki oceniać 
będziemy w przyszłości (Wójtowicz 2008, s. 13).

Na mocy nowelizacji z 2003 r. doprowadzono do zmian w reżimie 
prawnym terytoriów zamorskich, poprzez wprowadzenie kategorii wspólnot 
zamorskich (fr. collectivités d'outre-mer, COM) oraz ustanowienie odmien-
nych rozwiązań w zakresie stanowienia prawa lokalnego. Ponadto, po spełnie-
niu wyznaczonych przesłanek, ogłoszenie decyzji następuje w drodze ustawy  
i to jedynie w ramach zastąpienia jednej lub kilku istniejących wspólnot, wpro-
wadzono możliwość tworzenia się nowych jednostek o takim charakterze.  

Wspólnoty terytorialne stanowią niezależne od siebie osoby prawne. Każ-
de przekazanie przez Paryż kompetencji wspólnocie wymaga zagwarantowa-
nia w trybie ustawy odpowiednich środków do ich wykonania. W konstytucji 
zagwarantowana została możliwość przeprowadzenia referendum w sprawach  
z zakresu kompetencji wspólnoty terytorialnej. Zasady zapisane są w ustawie 
organicznej. Kwestie finansowe są również regulowane przez odpowiednie 
ustawy, mają jednak zagwarantowane prawo do swobodnego dysponowania 
źródłami dochodów. Co więcej, „wspólnoty terytorialne uzyskują środki finan-
sowe na realizację swoich zadań z następujących kategorii dochodów: docho-
dów własnych, z posiadanego majątku, z podatków oraz dotacji przekazywa-
nych z budżetu państwa” (Ofiarska 2010, s. 93).

Obecny podział terytorialny przedstawia się następująco: 

• 18 regionów - 13 z nich znajduje się w części metropolitalnej leżą-
cej w Europie, a 5 stanowi departamenty (regiony) zamorskie DOM 
(zwane także DROM — fr. les départements et régions d'outre-mer). Są 
nimi Martynika, Gujana, Gwadelupa, Reunion oraz Majotta5; 

• 101 departamentów, z czego 96 to departamenty Francji metropoli-
talnej, a pięć stanowią wymienione wyżej DOM;

• 5 wspólnot zamorskich COM: Saint-Pierre i Miquelon, Saint-Bar-
thélémy, Saint-Martin, Polinezja Francuska oraz Wallis i Futuna; 

• Francuskie terytoria zamorskie TOM, czyli Francuskie Terytoria Po-
łudniowe i Antarktyczne (bez stałej ludności);

• 1 Posiadłość Państwa — Wyspa Clippertona;
• obszar szczególnego rodzaju (sui generis), tj. Nowa Kaledonia. 

5 Podział części metropolitalnej obowiązuje od 1 stycznia 2016, kiedy to w ramach 
reformy administracyjnej zredukowano liczbę regionów (z 22 do 13). 
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Na uwagę zasługuje także Ziemia Adeli (fr. Terre-Adélie), wobec której 
Paryż wysuwa swoje roszczenia. 

Rys. 2. Mapa terytoriów V Republiki

Źródło: Opracowanie własne.

Departamenty (regiony) zamorskie 

Stanowią je wspomniane wcześniej stare kolonie. Nie są one odrębnymi 
bytami prawnymi, jednakże na mocy zapisu art. 73 konstytucji V Republiki 
mogą one dostosowywać krajowe ustawy i rozporządzenia, a nawet odstępo-
wać od nich, jeśli uwzględnione zostaną szczególne cechy i konieczności w tych 
wspólnotach6:

W departamentach i regionach zamorskich ustawy i rozporządzenia 
stosuje się z mocy prawa. Mogą one być poddawane zabiegom dostoso-
wawczym w celu ich dostosowania do szczególnych cech i konieczności 
w tych wspólnotach.

Gwadelupa i Reunion są zarówno departamentami, jak i regionami 
zamorskimi. Gwadelupa to archipelag położony w Ameryce Środkowej.  
W jej skład wchodzi kilka wysp Małych Antyli: Gwadelupa, Marie-Galante,  

6 Jedyny wyjątek stanowi Reunion
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La Désirade, Les Saintes. Status regionu, obok departamentu, uzyskała  
w 1982 r. Było to efektem działań Paryża na narastające napięcia w społe-
czeństwie zamieszkującym to terytorium. Do 2003 r. w jej obszar terytorialny 
(o tym samym statusie) zaliczano Saint-Barthélemy i Saint-Martin (zmiana  
ta weszła w życie w 2007 r.). 

Reunion to położona około 800 km na wschód od Madagaskaru wyspa 
wulkaniczna. Jej powierzchnia wynosi 2504 km2. Wyspa składa się z dwóch 
przylegających do siebie masywów wulkanicznych położonych w południo-
wo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Co warte podkreślenia, około 40% 
powierzchni wyspy jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Na podstawie ustawy departamentalizacyjnej z 1946 r. Reunion stał się de-
partamentem zamorskim Republiki Francuskiej (Parlament Europejski 2018).

Gujana Francuska oraz Martynika to departamenty, które są jednocze-
śnie uznawane jako oddzielne jednostki. Kolonizacja obu tych terytoriów 
przypada na XVI i XVII w. Gujana francuska od 1848 r. była kolonią karną. 
Warto wspomnieć, że pod koniec XIX w. na części tego terytorium znajdowa-
ło się nieuznawane państwo — Republika Niepodległej Gujany. W okresie  
IV Republiki Gujana Francuska stała się departamentem zamorskim. Narasta-
jące niepokoje, jakie pojawiły się w II poł. XX w., doprowadziły do wzrostu 
znaczenia idei niepodległościowej. Z tego względu w 1983 r. Gujanie Francu-
skiej przyznano także status regionu. W wyniku tej reformy decentralizacyj-
nej status prawny regionu został zbliżony do statusu gmin i departamentów 
(Ofiarska 2015, s. 106-107). W kolejnych latach utworzono Radę regionalną, 
której organem wykonawczym jest przewodniczący rady regionalnej, wybiera-
ny na pierwszej sesji na kadencję, która od 2004 r. wynosi 6 lat (Ofiarska 2015,  
s. 107). W 2001 r. zwołano Kongres Gujański, na którym rozpoczęto prace 
nad nadaniem Gujanie Francuskiej większej autonomii poprzez zmianę sta-
tusu na COM. W odróżnieniu od Gwadelupy i Martyniki nie przeprowa-
dzono jednak referendum mającego na celu zatwierdzenie chęci tej zmiany.  
Od 2015 r. Gujana Francuska posiada szerokie uprawnienia, które nada-
ją jej autonomię w zakresie promowania współpracy regionalnej, rozwoju 
społecznego, zdrowotnego, kulturalnego i naukowego, planowania swojego 
terytorium oraz zapewniania zachowania jego tożsamości. Ponadto posiada  
2 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, 2 senatorów w Senacie oraz 
3 eurodeputowanych ze wszystkich terytoriów zamorskich w Parlamencie Eu-
ropejskim (Ministerstwo terytoriów zamorskich 2022).

Martynika tak jak Gujana Francuska otrzymała status departamentu za-
morskiego Republiki Francuskiej w 1946 r. Jest to wyspa położona na Małych 
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Antylach w archipelagu Wysp Nawietrznych, Dzieli się na 34 gminy. Historia 
statusu administracyjnego tego terytorium jest podobna do Gujany Francu-
skiej, gdyż także w 1983 uzyskała ona status regionu, następnie utworzono 
radę regionalną i wraz z postępującą departamentalizacją nadano większą auto-
nomię. 7.12.2003r. przeprowadzono referendum, które zakończyło się utrzy-
maniem status quo — Martynika pozostała regionem i departamentem Francji. 
Wyspa posiada 4 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, 2 senatorów 
w Senacie oraz 3 eurodeputowanych ze wszystkich terytoriów zamorskich  
w Parlamencie Europejskim (Ministère des Outre-mer 2022). 

Na mocy art. 73 ust. 3 Republiki Francuskiej w życie weszła ustawa  
z 27.07.2011 r. ustanowione zostały wspólnoty terytorialne — Martyniki oraz 
Gujany Francuskiej. Oznacza to, że jedno ciało stanowi egzekutywę wobec 
uprawnień przyznanych DROM.

Majotta jest niewielkim archipelagiem o powierzchni 376 km2, składa-
jącym się z dwóch głównych wysp: Grande-Terre i Petite-Terre. Majotta za-
mieszkiwana jest przede wszystkim w Mamoudzou, stolicy departamentu. Po-
nadto ludność Majotty stanowi najmłodszą populację Francji. (Ministerstwo 
spraw zagranicznych i europejskich 2021). Historycznie, Majotta stanowiła 
wcześniej część Terytorium Komorów, a co za tym idzie — Unii Francuskiej. 
Po uzyskaniu przez te terytoria niepodległości w 1975 r., na obszarze Majotty 
odbyły się trzy referenda, które następnie zostały potępione przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ, co zostało wyrażone w Rezolucji nr 31/4 z 21.10.1976 
r. (Crabtree, 2015). Zapadła jednak decyzja o pozostaniu w bliskich relacjach 
z Paryżem7. W tym samym roku Majotcie nadano status wspólnoty teryto-
rialnej, co jednak oznaczało w większym stopniu podkreślenie przynależności 
terytorialnej, aniżeli wejście na drogę departamentalną. Od 2001 r. Majotta 
stanowiła COM, a po nowelizacji konstytucji — regionu. Nowy status wiązał 
się ze zwiększonymi uprawnieniami wewnętrznymi, zbliżonymi do uprawnień 
departamentów (Crabtree, 2015: 173). Lokalne władze zdecydowały się pójść 
za ciosem i 8 lat później skorzystać z zapisów art. 73 ust. 7 konstytucji — moż-
liwości ewaluacji danego terytorium zamorskiego w kierunku statusu jednej 
jednostki zbiorowej:

Utworzenie w drodze ustawy wspólnoty terytorialnej zastępującej de-
partament i region zamorski lub instytucje wspólnego zgromadzenia 

7 Według danych podawanych prze Ministerstwo spraw zagranicznych i europejskich 
za pozostaniem w strukturach Republiki Francuskiej opowiedziało się 99,4 % popu-
lacji Majotty. 
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przedstawicielskiego dla tych dwóch wspólnot jest dopuszczalne tylko 
po uzyskaniu zgody wyborców tych wspólnot w formie przewidzianej 
w art., 72-4 ust. 2.

Przeprowadzone 29.03.2009 r. referendum doprowadziło do zmian, dzię-
ki którym Majotta stała się DOM. Należy podkreślić, że za nowym statusem 
tego terytorium opowiedziała się znaczna część głosujących - 95,2 % (Crabtree, 
2015: 58-60) To wydarzenie podkreśla, że kwestia francuskiej departamenta-
lizacji jest żywa i dynamiczna. Zmiany terytorialne zostały zapisane w ustawie 
organicznej z 3 sierpnia 2009 r. o departamentalizacji Majotty.

Wspólnoty zamorskie

COM podlegają regulacji przez art. 74 konstytucji, zgodnie z którym 
wspólnoty zamorskie ,,posiadają statut, który uwzględnia interesy każdej  
z nich w ramach Republiki”. Określa go ustawa organiczna.

Saint-Pierre i Miquelon to 2 wyspy położone na Oceanie Atlantyckim 
u wybrzeży Kanady. Odkryte w XVI w. oficjalnie za kolonię francuską uznane 
zostały w 1814 r. W 1940 r. zostały objęte jurysdykcją reżimu Vichy, jednak 
już rok później zajęły je oddziały Wolnych Francuzów (Fenby 2007, s. 155).  
Do 1876 r. posiadały status TOM, następnie DOM, a od 1985 r., na mocy prawa 
francuskiego, otrzymały status COM (Komisja Wspólnot Europejskich 1985).

Saint-Barthelemy oraz Saint Martin są wyspami położonymi na Małych 
Antylach. Do 2007 r. stanowiły jednostki administracyjne Gwadelupy, jednak 
w wyniku referendum, w którym większość populacji Saint-Barthelemy i Sa-
int Martin opowiedziała się za odłączeniem, uzyskała status COM (Moreau 
2007). Ich funkcjonowanie w systemie Republiki Francuskiej reguluje art. 74 
konstytucji. Należy zwrócić uwagę, że powierzchnia pierwszej wyspy wynosi 
21 km², zaś drugiej - 53 km² (90 km² dla całej wyspy — Saint Martin jest 
bowiem od XVII w. podzielona pomiędzy Francją a Holandią). 

Polinezja Francuska złożona jest z pięciu jednostek, które obejmują  
5 archipelagów oraz ok. 150 wysp na Oceanie Spokojnym, we wschodniej 
części Polinezji. Za czasów II i III Republiki Francuskiej obszary te wchodziły 
w skład Francuskich Posiadłości w Oceanii (fr. les Établissements français de 
l'Océanie), zwanej później Kolonią Tahiti. Na moc konstytucji IV Republiki 
Polinezja otrzymała status TOM, Po reformie konstytucji V Republiki z 2003 
r. nadano jej status COM, a rok później — dodatkowo kraju zamorskiego 
(fr. Pays d'outre-mer, POM). Ta decyzja oznaczała dla Polinezji Francuskiej 
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otrzymanie szerszej autonomii, a także przełożyło się na przekazanie rządowi 
w Paryżu kilku obszarów odpowiedzialności prawnej (prawo cywilne, han-
dlowe, prawo pracy), przy jednoczesnej ochronie dotychczasowej autonomii  
w dziedzinie zdrowia, rozwoju i urbanistyki oraz środowiska naturalnego  
(Senat Francji) Ponadto Polinezja Francuska uzyskała prawo do sprzeciwu wo-
bec stosowania ustaw przegłosowanych przez parlament francuski, które nie 
respektują wyżej wymienionych obszarów odpowiedzialności. Ustanowiono 
także obywatelstwo Polinezji Francuskiej oparte na zasadzie stałego pobytu, 
co jest warunkiem uzyskania prawa do głosowania w wyborach regionalnych. 
Francja sprawuje kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości, bezpieczeństwem  
i porządkiem publicznym, walutą, obroną i polityką zagraniczną.

Wallis i Futuna to wyspy wulkaniczne położone w Oceanii.  
Od 1842 r. stanowiły one francuski protektorat, a następnie otrzymały status 
TOM. Podobnie jak w przypadku innych COM status ten został im nadany 
po nowelizacji konstytucyjnej z 2003 r. 

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (fr. Terres australes  
et antarctiques françaises, TAAF) składają się z wysp wulkanicznych roz-
proszonych na południowej części Oceanu Indyjskiego. Warto zauważyć,  
że znajdują się one niemal w równej odległości od 3 kontynentów, tj. Australii, 
Antarktydy oraz Afryki. Obszary te są w niezamieszkałe, o niestałej populacji 
— na wyspach przebywa rocznie od 100 do 400 naukowców (OCTA 2022). 
TAAF obejmuje 5 dystryktów, którymi są Wyspy Crozeta, Wyspy Kerguele-
na, Wyspy Świętego Pawła i Amsterdam oraz Wyspy Rozproszone. Ta ostatnia 
grupa została wydzielona od terytorium Reunionu i przyłączona do TAAF na 
mocy ustawy z 21.02.2007 r. (Préfet administrateur supérieur des TAAF 2022).

TAAF status odrębnego terytorium zamorskiego otrzymały w 1955 r., 
kiedy to odłączone zostały od Madagaskaru, który przestał być kolonią fran-
cuską i stał się suwerennym państwem (Pryor 1990, s. 5). Z tego roku pocho-
dzi również Status Terytoriów Południowych i Antarktycznych — Ustawa  
nr 55-1052 z dnia 6 sierpnia 1955 r. o statusie francuskich ziem południowych 
i antarktycznych oraz wyspy La Passion (Clipperton).  Wobec obszarów TAAF 
nie zostały nigdy przedstawione roszczenia żadnego innego państwa. Francja 
utrzymuje zatem całkowitą jurysdykcję nad TAAF, utrzymując stałą obecność 
militarną. Na TAAF mają również automatycznie zastosowanie przepisy, które 
upoważniają do ratyfikacji lub zatwierdzania zobowiązań międzynarodowych 
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oraz dekrety decydujące o ich publikacji, jak również wszelkie inne przepisy 
ustawowe i wykonawcze, które ze względu na swój obowiązują na całym te-
rytorium Republiki. Od 2000 r. siedziba władz francuskich znajduje się na 
Reunion (Préfet administrateur supérieur des TAAF 2022).

W 2019 r. TAAF zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO ze względu na wyjątkową florę i faunę (UNESCO, 2019). 

W tym momencie należy wspomnieć także o Ziemi Adeli, która stano-
wi terytorium, wobec którego Paryż wysuwa roszczenia. Ta część Antarktydy 
została odkryta w 1840 r. przez francuza Jules Dumont d'Urville’a. Ziemia ta 
pozostaje zatem niezależna od Francji. 1.12.1959 r. podpisano Układ Antark-
tyczny, który uregulował prawny status jedynego niezamieszkałego kontynen-
tu, jaki stanowi Antarktyda. Układ wszedł w życie 1961 r., a jego sygnatariu-
szami było dwanaście państw, które prowadziły wówczas badania geograficzne 
na tym obszarze. Jednym ze wspomnianych państw była Francja. Art. 14 
traktatu stanowi, iż państwa nie mają prawa do wysuwania roszczeń na An-
tarktydzie. Należy jednak zauważyć, że roszczenia złożone przed podpisaniem 
traktatu — w tym francuskie wobec Ziemi Adeli — nie zostały uregulowane 
w Układzie z 1959 r., jednak nie zostały także anulowane. Z tego względu na 
mocy podpisanego w 1991 r. układu rozszerzającego zawieszenie roszczeń te-
rytorialnych Francja jako państwo, które zgłosiło takowe przed 1959 r., będzie 
mogła je ponowić. 

Wyspa Clippertona 

Terytorium to stanowi atol koralowy na Oceanie Spokojnym. Odkryte 
zostało w 1704 r. przez angielskiego pirata Johna Clippertona i to od jego 
nazwiska otrzymało swoją nazwę. Jednakże już 7 lat później wyspę przejęli 
francuzi, nadając jej nieoficjalną nazwę Wyspy. Ile de la Passion. Brak eksplo-
atacji terytorium, wraz z faktem, iż jest ono niezamieszkałe sprawia, że teryto-
rium tym interesują się bandy narkotykowe. Francja regularnie pilnuje, by nad 
Wyspą Clippertona powiewała trójkolorowa flaga. Utrzymanie tego zwyczaju 
jest obowiązkiem francuskiej Marynarki Wojennej. W 2017 r. Meksyk zaczął 
wykazywać zainteresowanie atolem (Sari 2017), jednak Paryż zareagował na 
to większym zaangażowaniem na tym obszarze (m.in. poprzez budowę bazy 
naukowej). 

Na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. 
Republika Francuska uzyskała prawo do korzystania i kontrolowania wyłącz-
nej strefy ekonomicznej. Status terytorium został określony w II rozdziale 
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wspomnianej przy TAAF. Po nowelizacji konstytucji V Republiki z 24.07. 
2008 r. Wyspa Clippertona nie została włączona w ani w skład TOM, ani COM  
i pozostaje posiadłością państwa francuskiego (fr. Propriété domaniale de l'État). 
Siedziba Wysokiego Komisarza Republiki Francuskiej, w którego gestii leży 
kwestia Wyspy Clippertona od 2007 r. znajduje się w Polinezji Francuskiej.  

Nowa Kaledonia 

Nowa Kaledonia położona jest w Melanezji na Oceanie Spokojnym.  
Na jej terytorium składają główna wyspa o tej nazwie (fr. Grande Terre),  
a także Wyspy Lojalności, Pins, Chesterfield, Huon, Bélep oraz Walpole.

Francuzi na terytorium Nowej Kaledonii pojawili się w połowie XIX w. 
1840 r. to początek francuskich misji religijnych mających na celu szerzenie 
chrześcijaństwa. Rdzenna ludność — Kanakowie — wszczęła bunt, co które 
były brutalnie tłumione przez Francuską Marynarkę, która przybyła na wska-
zane terytorium na prośbę misjonarzy. Niezadowolenie wśród Kanaków było 
efektem ograniczenia ich praw, a także wydzielania specjalnych obszarów — 
rezerwatów — które byli zmuszeni zamieszkiwać (Siekierka 2021, s. 3). 

Od 1853 r. Nowa Kaledonia posiadała status francuskiej kolonii, który 
został zmieniony w 1946 r. na terytorium zamorskie. Ponadto, na terytorium 
Nowej Kaledonii utworzono, podobnie jak w Gujanie Francuskiej, kolonie 
karne, które funkcjonowały do 1931 r. Lata 80. XX w. obfitowały w konflik-
ty między ludnością rdzenną a francuską. Szczególnie istotna w tym procesie 
była rola partyzantki proniepodległościowej. To właśnie te wydarzenia nadały 
działaniom impetu. Doszło do podpisania dwóch porozumień – w Matignon  
w 1988 r. oraz w Numei w 1998. To właśnie ten drugi akt, przyjęty w re-
ferendum przez 72% mieszańców Nowej Kaledonii, stanowi kluczowy mo-
ment w historii (Siekierka 2021, 4). Określa on status Nowej Kaledonii jako 
wspólnoty sui generis o szerokiej autonomii, obejmującej takie aspekty jak pań-
stwowa służba cywilna, polityka zagraniczna i obronności, kontrola imigracyj-
na, waluty oraz szkolnictwo wyższe i badania naukowe. (Olech 2021. s. 17).  
Co więcej, Nowej Kaledonii poświęcony jest rozdział XIII francuskiej konsty-
tucji określający przepisy przejściowe dotyczące Nowej Kaledonii.

Co istotne, porozumienie z Numei gwarantuje przeprowadzenie refe-
rendum niepodległościowego 20 lat po przyjęciu umowy, z możliwością jego 
powtórzenia najpóźniej po dwóch latach, jeśli większość opowie się przeciw-
ko uzyskaniu przez Nową Kaledonię pełnej suwerenności. W tym celu posta-
wiono wymóg skierowania do Wysokiego Komisarza Republiki Francuskiej  
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w Nowej Kaledonii (fr. le Haut-commissaire de la République française en  
Nouvelle-Calédonie) (Siekierka 2021, s. 4) I tak, odbyły się one kolejno  
w 2018 r., 2020 r. oraz ostanie — w 2021 r. O ile wynik dwóch pierwszych 
został uznany zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników niepodległości, 
o tyle wynik ostatniego jest kwestionowany przez przeciwników, którzy maso-
wo zbojkotowali głosowanie. Referenda są uznawane za część procesu dekolo-
nizacji. Ze względu na fakt, iż we wszystkich trzech głosowaniach mieszkańcy 
terytorium opowiedzieli się za pozostaniem przy Paryżu, na chwilę obecną nie 
słychać głosów o niepodległości Nowej Kaledonii. 

Rys. 3. Wyniki Referendum - Czy chce Pan/Pani, żeby Nowa Kaledonia uzyskała pełną suwe-
renność i stała się niepodległą?

Opracowanie własne na podstawie Haut-Commissariat de la République en Nouvelle- 
Calédonie; Siekierka 2021.

Terytoria Zamorskie a Unia Europejska

Francja jako państwo członkowskie Unii Europejskiej (EU) posiada swo-
je terytoria poza częścią kontynentalnej Europy. Nazywane są one terytoria-
mi specjalnymi. Ze względu na specyfikę ustroju terytorialnego oraz różnice 
prawne między kolejnymi obszarami, niezbędne jest wskazanie rozróżnienia 
położenia zamorskich terytoriów Republiki Francuskiej w prawie europejskim
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Na mocy art. 53 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 355 Trak-
tatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (ToFUE) wyznaczone zostały za-
sięgi terytorialne UE. W ust. 1 art. 355 ToFUE ustanowiono dwie kategorie 
terytoriów znajdujących się poza kontynentalną częścią wspólnoty. Są nimi 
regiony najbardziej oddalone — RNO (ang. outermost region, OR8) oraz kraje 
i terytoria zamorskie UE — KTZ (ang. overseas countries and territories, OCT). 

Tabela 1. Statusy terytoriów zamorskich w świetle prawa francuskiego i europejskiego.

Terytorium Status w prawie francuskim Status w prawie europejskim 

Gwadelupa DOM/ROM RNO

Martynika DOM/ROM RNO

Reunion DOM/ROM RNO

Martynika DOM/ROM RNO

Gujana Francuska DOM/ROM RNO

Majotta DOM/ROM RNO

Saint Martin COM RNO

Saint-Barthélemy COM KTZ

Saint-Pierre i Miquelon COM KTZ

Nowa Kaledonia sui generis KTZ

Wallis i Futuna COM KTZ

Polinezja Francuska COM KTZ

Francuskie Terytoria  
Południowe i Antarktyczne

TOM KTZ

Opracowanie własne na podstawie (Sèze, Marchand i Bardy 2012).

W tym momencie należy definiować różnice pomiędzy RNO  
a KTZ. RNO stanowią terytoria oddalone od Europy kontynentalnej, 
o wyspiarskim charakterze oraz niewielkich rozmiarach (wyjątek w obu 
przypadkach stanowi Gujana Francuska), a także charakterystyczny kli-
mat oraz topografia i zależność gospodarcza od niewielkiej liczby pro-
duktów (EUR-Lex). 

RNO stanowią integralną część terytorium UE, podlegają jej aktom le-
gislacyjnym oraz w przeciwieństwie do krajów i terytoriów zamorskich, jako 
pełnoprawne regiony UE, kwalifikują się do finansowania z europejskich fun-
duszy strukturalnych i inwestycyjnych. Co ważne, obszary te nie podlegają 

8 Terytoria te określa się także jako wyspiarskie lub peryferyjne i ultraperyferyjne.
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regulacjom strefy Schengen oraz nie należą do unii VAT. We wszystkich RNO 
obowiązuje wspólna waluta — Euro (Sèze, Marchand i Bardy 2012). Na ob-
szarach KTZ (za wyjątkiem Saint-Pierre i Miquelon oraz walutą jest Frank 
pacyficzny CFP (fr. Colonies Françaises du Pacifique), na który obowiązuje kurs 
stały wobec Euro (1 Frank = 0,00838 Euro).

KTZ określone są w części IV ToFUE, w której art. 198 określa status 
tych obszarów jako stowarzyszone z państwami członkowskimi UE, co ma na 
celu ,,promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów 
oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi i Unią 
jako całością”. Ponieważ KTZ nie stanowią części terytorium Unii, prawo 
europejskie nie ma do nich zastosowania, a także nie kwalifikują się one do 
finansowania z europejskich funduszy strukturalnych, takich jak Europej-
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społecz-
ny (EFS). Obywatele KTZ są obywatelami jednego z państw członkowskich 
UE, a co za tym idzie posiadają obywatelstwo europejskie i są uprawnieni do 
uczestnictwa w przedstawicieli swojego kraju w Parlamencie Europejskim 
oraz swobodnego poruszania się po całym terytorium UE. Co warto podkre-
ślić, KTZ nie są częścią jednolitego rynku i w związku z tym są zobowiązane 
wypełniać obowiązki nałożone na kraje spoza UE w handlu, w szczególności  
w dziedzinie reguł pochodzenia, norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz środ-
ków ochronnych. (Kołodziejski 2022). 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż na podstawie art. 355 ToFUE Radzie 
Europejskiej jest upoważniona do zmiany statusu danego KTZ bez konieczno-
ści zmiany TFUE, jeżeli taka inicjatywa wychodzi od zainteresowanego pań-
stwa członkowskiego, Saint-Barthélemy oraz Saint Martin, gdyż po odłącze-
niu się od Gwadelupy i otrzymaniu statusu COM terytoria te zmieniały swój 
status wobec wspólnoty unijnej. Dopiero Traktat Lizboński z 2007 r. uznał 
je ponownie jako część UE, jednakże z powodu uchwalenia traktatu dopiero  
w 2009 r. przez jakiś czas oba terytoria nie wchodziły w skład UE. 1.01. 
2012 r. Saint-Barthélemy ponownie opuścił integralną część UE, stając się 
KTZ. Najmłodszym RNO jest Majotta, która decyzją Rady Europejskiej 
zmieniła swój status 1.01.2014 r. (Kołodziejski, 2022). 
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Rola głowy państwa w monarchii 
parlamentarnej na przykładzie 
Wielkiej Brytanii. władca jako 
uczestnik życia politycznego 
czy relikt tradycji i historii? 

Abstrakt: Monarchia parlamentarna to wynik długotrwałej ewolucji brytyjskiej 
formy rządów. Niezwykle istotne jest rozważenie roli, jaką pełni monarcha, 
przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zmiany w jego położeniu na przestrze-
ni wieków. One to bowiem doprowadziły do zjawisk, które sami obserwujemy, 
gdzie tradycja i historia przenikają współczesność, wymuszając tym samym 
dostosowanie do zmieniających się realiów. Proces ten pośrednio spowodo-
wał zatracenie podstawowych zadań Korony na rzecz tworzenia fasadowych 
ról- czy na pewno potrzebnych, biorąc pod uwagę problemy współczesnego 
świata? Wychodząc od patrymonialnego charakteru władzy, omijając rozdrob-
nienie feudalne, brnąc przez zawirowania monarchii stanowej i absolutyzmu, 
uwzględniając późniejsze reformy, dotrzemy do współczesnej monarchii,  
na przestrzeni wieków niezwykle dynamicznej, a zarazem stałej i pewnej swojej 
pozycji. Dzięki omówieniu ustroju obecnego wraz z uwzględnieniem funkcji 
władcy nie tylko na płaszczyźnie formalnoprawnej, ale także poprzez pośred-
ni wpływ na przebieg bieżących spraw, możliwe będzie jak najlepsze ukazanie 
wachlarza kompetencji, przysługujących monarsze w zestawieniu z poszczegól-
nymi izbami. Bazowanie na analizie wymienionych elementów ustrojowych 
pozwoli na zastanowienie się nad jego miejscem w całym systemie. Celem pod-
jęcia powyższej problematyki jest próba odpowiedzi na pytanie, czy historia 
i tradycja są dostatecznie silnymi argumentami, by móc uznać owy ustrój za 
pasujący do naszych realiów? Należy pamiętać, że monarchia, choć kojarzy się 
z trwałością, podlega ciągłym zmianom, jednak czy te zmiany są wystarczające, 
by sprostać nowym wyzwaniom na płaszczyźnie politycznej? 

Słowa kluczowe: monarchia parlamentarna, tradycja, ustrój, Wielka Brytania, 
władca. 
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Ustrój Wielkiej Brytanii z pewnością jest ustrojem wyjątkowym, niezwy-
kle charakterystycznym, a jego powagę wzmacnia dodatkowo dorobek histo-
ryczny, który popierając istnienie monarchii przez wiele stuleci, jest obecnie 
powodem do dumy wielu Brytyjczyków. Podtrzymywanie tradycji, kulty-
wowanie pamięci o zmarłych przodkach, pełniących niegdyś istotne funkcje  
w strukturze rodziny królewskiej, są swoistym połączeniem barwnej historii 
państwa ze współczesnością, której jedną z cech charakterystycznych jest nie-
zwykła dynamika zmian i wydarzeń, co bez wątpienia można nazwać znakiem 
naszych czasów. W kontekście poruszanej problematyki należy się zatem za-
stanowić, jakie znaczenie polityczne, kulturalne czy historyczne ma omawiany 
ustrój, a dokładniej monarchia, w zestawieniu z ustrojami nam bliższymi, do-
stosowanymi do odpowiedniego reagowania na potrzeby współczesnych społe-
czeństw. Kontrowersyjne byłoby uznanie jej istnienia za zbędne i niewnoszące 
obecnie żadnych realnych wartości, a także dostrzeganie jej istoty tylko na 
płaszczyźnie rozważań historycznych, bowiem biorąc pod uwagę jej pierwotne 
funkcje, była jedną z pierwszych form zarządzania wspólnotą (Petryszak 2015, 
s. 119-140). Z tych względów określa się ją mianem monarchii nominalnej, ja-
koby do jej zadań nie należało realne sprawowanie władzy i pełne zaangażowa-
nie w życie polityczne, natomiast instytucja władcy była jedyną pozostałością 
po dawnej formie ustroju (Petryszak 2015, s. 119-123). Pojawia się zatem py-
tanie o racje bytu rzekomo fasadowych instytucji, do pełnienia których sposób 
funkcjonowania monarchii przygotowuje od lat, nolens volens przesuwając na 
dalszy plan sprawy państwa na rzecz drugorzędnej reprezentacji. 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii to wspo-
mniana już monarchia parlamentarna, opierająca się na suwerennym Naro-
dzie i osobie władcy, reprezentującego kraj i otrzymującego od wymienionego 
Narodu uznanie w sferze czynności istotnych dla interesu państwa. Te aspek-
ty odróżniają ją od monarchii absolutnej i konstytucyjnej, w których prawo  
de facto jest prawem władcy. Towarzyszący ustrój parlamentarno-gabineto-
wy, za którego ojczyznę uznaje się właśnie Wielką Brytanię, za główną zasa-
dę przyjmuje powoływanie przez monarchę rządu, który to uznawany jest za 
czynnik sprawujący władzę, bez ingerencji w jego prace. Jest to niewątpliwie 
przejaw ograniczonej roli monarchy, który bez szczególnego wpływu na real-
ną politykę, dokonuje czynności, wynikających z pewnego rodzaju autorytetu, 
popartego wielowiekową tradycją. Co więcej, rząd otrzymuje od parlamentu 
legitymację, a także ponosi przed nim odpowiedzialność polityczną, sam zaś 
jest uprawniony do wnioskowania o rozwiązanie parlamentu (Sarnecki 2008, 
s. 25). Krótka charakterystyka podstawowych pojęć, będąca niejako wstępem 
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do przeprowadzenia późniejszej pogłębionej analizy, nie jest w stanie uka-
zać przekonujących podstaw do odnalezienia wartościowych narzędzi, które  
w rękach władcy miałyby istotny wpływ na państwo. Dlatego też niezbędnym 
wydaje się zwrócenie uwagi na proces formowania się ustroju, którego obecny 
kształt, choć może budzący na początku wątpliwości, jest wypadkową różnych 
koncepcji politycznych, reform, przemian, a przede wszystkim niezmiennego 
majestatu monarchii. 

W pierwszej kolejności literatura wymienia państwo anglosaskie, które 
to naznaczone wieloma najazdami, na początku XI wieku znalazło się pod 
panowaniem króla duńskiego Kanuta Wielkiego. Jego następcą został Edward 
Wyznawca, którego to testament, poddany próbie nieudolnego obalenia, 
doprowadził do władzy księcia Normandii, Wilhelma Zdobywcę. To jego 
zwycięstwo w bitwie pod Hastings w 1066 roku uznaje się za początek pań-
stwa anglonormandzkiego (Gaca, Kamińska 2002, s. 355). Ustrój państwa 
anglosaskiego w zestawieniu z równoczesnymi procesami, zachodzącymi na 
kontynencie, wykazuje wiele podobieństw. Jednym z nich jest patrymonialny 
charakter władzy królewskiej, która to mimo wszystko nie osiągnęła tak silnej 
pozycji. Wybór i kontrola króla zależały od zgromadzenia mądrych (consilium 
sapientium), także kwestia najwyższego sądownictwa czy wydawanie ustaw nie 
należały do jego indywidualnych kompetencji. 

Wilhelm Zdobywca, pomimo wielu sprzeciwów i oporu ze strony moż-
nowładztwa anglosaskiego, wprowadził zmiany, które bez wątpienia uchroni-
ły kraj przed niekorzystnymi w tamtym okresie wpływami kontynentalnymi.  
To dzięki między innymi przysiędze wierności władcy złożonej przez całą 
wolną ludność państwo nie doświadczyło rozdrobnienia feudalnego i idącego  
z nim w parze osłabienia władzy królewskiej. Z powodzeniem wzmacniał swo-
ją pozycję, co kontynuowali jego następcy, zwłaszcza Henryk II Plantagenet 
(Gaca, Kamińska 2002, s. 361).

W kolejnych latach po objęciu rządów przez Jana bez Ziemi (1199-1216), 
nastał okres bardzo burzliwy i konfliktowy, zaś niepowodzenia ówczesnego 
władzy zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej były jednym z czyn-
ników, które doprowadziły do wydania w 1215 roku Wielkiej Karty Swobód 
(Gaca, Kamińska 2002, s. 366). Zapoczątkowała ona procesy, które w prze-
ciągu kilkudziesięciu lat miały przekształcić dotychczasowy ustrój w feudalną 
monarchię stanową, jednak nie było to ostatnim punktem znaczących zmian. 
Późniejsze próby pozbycia się narzuconych ograniczeń przez kolejnych królów 
doprowadziły poniekąd do powstania Parlamentu jako elementu współuczest-
niczącego w procesach decyzyjnych państwa, który zbierając się w 1265 roku 
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pierwszy raz zgromadził także społeczność miast i rycerstwa. Ustrój stworzony 
przez Wilhelma Zdobywcę stał się przeszłością- silna władza królewska zosta-
ła wyparta przez coraz to większe znaczenie Parlamentu. Warto wspomnieć,  
że już w XIV wieku istniała zasada wymagająca dla ważności ustaw zarów-
no zgody króla, Izby Gmin i Izby Lordów, a także uwzględniania prerogatyw 
króla, o których nieco więcej w dalszej części analizy poruszanej problematyki. 
Należy zauważyć, że pozycja władcy nie zależała całkowicie od ustanawianego 
prawa i umacnianego ustroju, bowiem wielki wpływ miały na nią cechy oso-
bowości monarchy, a także relacje polityczne, determinujące ogólne nastroje 
(Gaca, Kamińska 2002, s. 371).

Przypadająca na lata 1455-1485 Wojna Dwóch Róż, zakończona powo-
łaniem na tron dynastii Tudorów, rozpoczęła kolejne przekształcenia, które 
to doprowadziły do rozwoju rządów absolutnych. Ponowny wzrost znaczenia 
władcy szedł w parze z poparciem społecznym, ekspansją kolonialną, a także 
prężnym rozwojem gospodarczym w słynnej epoce elżbietańskiej. Apogeum 
rządów absolutnych, a zarazem ich kryzysem, był czas panowania Stuartów, 
którzy to umacniając przekonanie o nadrzędności władzy królewskiej, dopro-
wadzili do poważnego konfliktu z Parlamentem. Późniejsze spory zaowoco-
wały już tylko upadkiem monarchii, a dokładniej ścięciem Karola I, na miej-
scu której w 1649 pojawiły się republika i późniejsza dyktatorska działalność  
O. Cromwella. W 1660 roku nastąpiła tak zwana restauracja monarchii,  
a wraz z nią unieważnienie niektórych postanowień Parlamentu z okresu 
wojny domowej i Republiki, zaś już w 1688 dokonano przewrotu politycz-
nego, zwanego Chwalebną rewolucją. Jak podają niektóre źródła, lata 1603-
1688 były istotnym okresem z punktu widzenia kształtujących procesów,  
a co za tym idzie, wprowadzania nowych zasad, które miały stać się nieroze-
rwalną częścią ustroju państwa (Gaca, Kamińska 2002, s. 534).

W okresie kształtowania się specyfiki rządów parlamentarnych, powstało 
wiele istotnych aktów. Oprócz “Bill of rights” z 1689 roku - aktu, który nie 
czynił już z monarchy wyłącznego ustawodawcy, pojawiła się ustawa sukcesyj-
na z 1701 roku, która obaliła twierdzenie, jakoby król stać miał ponad prawem. 
Oprócz tego coraz rzadziej stosowano królewskie weto wobec ustaw Parlamen-
tu, który to z kolei uzależnił króla również w sferze finansów. 

Droga do wzmocnienia pozycji Parlamentu wiodła między innymi przez 
wykształcenie się praktyki rządów parlamentarnych i gabinetowych. Gabinet 
wywodzi się z funkcjonującej od XVI wieku Tajnej Rady, z której to zaczęto 
powoływać grono nielicznych dygnitarzy, zbierających się w gabinecie kró-
lewskim. Aby uniknąć konfliktów z powodu odmiennych poglądów jego 
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członków, król Wilhelm III wprowadził zasadę dobierania ministrów, wywo-
dzących się z jednej partii, która to posiadała większość w Izbie. Z czasem 
sam król przestał pojawiać się na posiedzeniach gabinetu i im przewodniczyć, 
dlatego też na jego miejscu pojawił się Pierwszy Lord Skarbu, inaczej pierwszy 
minister (premier). Przy tej okazji zrodziła się także w XVIII wieku zasada 
odpowiedzialności solidarnej całego gabinetu- uniezależnienie się od króla 
poprzez swoiste odłączenie się jego osoby od posiedzeń doprowadziło do zbli-
żenia się w kierunku Parlamentu w taki sposób, że każda niezgoda z polityką 
danego ministra powodowała ustąpienie gabinetu. 

Ukształtowanie się rządów parlamentarnych i gabinetowych to suma 
procesów, których wynikiem były elementy takie jak: dwupartyjny Parlament, 
brak odpowiedzialności królewskiej, a także solidarna, polityczna i prawna 
odpowiedzialność gabinetu. Ich podstawami były przemiany głównie wieku 
XVIII, zaś jego ostateczna forma nabrała pełnego kształtu na przełomie XVIII 
i XIX wieku (Szczaniecki 2016, s. 366-367).

Powyżej zarysowana dynamiczna historia przemian ustroju Wielkiej Bry-
tanii niewątpliwie oddaje jego trwały charakter, zaś praktyka stosowania okre-
ślonych zwyczajów świadczy o ciągłości rozwoju, wspartej niezwykłym poczu-
ciem tradycjonalizmu brytyjskiego. Istotną cechą jest także konstytucja, która 
na płaszczyźnie ogólnej stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych 
państw. Nie sposób jej pominąć także i tutaj przy rozważaniu problematyki 
ustroju brytyjskiego, zwłaszcza, że ma ona nietypowy charakter do tego stopnia, 
iż świat nauki miał wątpliwości co do jej istnienia. Jest ona bowiem konstytu-
cją w sensie materialnym jako system norm regulujących ustrój państwa; będą 
to zatem ustawy, rozporządzenia oraz zwyczaje, spośród których rozróżniane 
są właściwe prawne normy konstytucyjne i konwenanse. Niezwykły wpływ na 
wspomnianą konstytucję mają praktyka i zwyczaje konstytucyjne, co powo-
duje niekiedy nieujmowanie zmian w ramy normatywne. Przykładem może 
być tutaj istnienie premiera, który to zostając wyróżniony poprzez zwyczaj, 
został pośrednio ujęty w akcie normatywnym dopiero w 1905 roku. Ta ela-
styczność w żaden sposób nie wyklucza odpowiedniego respektowania norm, 
co zapewniają powszechne poczucie panowania prawa (rule of law) i brytyjski 
tradycjonalizm (Szczaniecki 2016, s. 369-370). Jak pokazuje rzeczywistość, 
konstytucja w sensie materialnym nie stoi na przeszkodzie poszanowaniu za-
sad jako podstaw ustroju, co więcej, jego dogłębna analiza może przyczynić się  
do odnalezienia istotnego podmiotu, gwarantującego ich byt, o czym wspo-
mniane zostanie w dalszej części rozważań.  
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Rozpoczynając analizę współczesnego ustroju Wielkiej Brytanii, warto 
zwrócić uwagę na występujące zasady ustrojowe, które to są niejako efektem 
jego naukowego poznawania na przestrzeni wieków. Jedną z nich jest wspo-
mniana wcześniej zasada rządów prawa, zgodnie z którą prawo obejmuje 
wszelkie publiczne czynniki, a także wszyscy są wobec niego równi. Zasada 
podziału władzy ujmowana w sensie organizacyjnym to istnienie odrębnych 
organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, wyłączając przy 
tym odrębność personalną i funkcjonalną i kładąc nacisk na wzajemne, po-
zytywne oddziaływanie organów. Zasada zwierzchnictwa Parlamentu, jako 
podmiotu skupiającego najwyższe elementy każdej z trzech władz, wyraża się  
w jego identyfikacji, związaniu z Narodem, inaczej “poddanymi Jej Królew-
skiej Mości” (Sarnecki 2016, s. 21).

Niewątpliwie właściwym będzie rozpoczęcie przedstawienia całego syste-
mu od zapoznania z istota Parlamentu- Izby Gmin i Izby Lordów. Izba Gmin, 
której źródłem władzy są wybory powszechne, charakteryzuje się funkcjono-
waniem w systemie sesyjnym- w odniesieniu do całego Parlamentu, warto 
wspomnieć, że terminy obrad de facto ustala rząd. Zwoływanie ich przez pa-
nującego ma miejsce na wniosek premiera i za jego kontrasygnatą. Rola mo-
narchy jednak nie na tym się kończy- otwiera i zamyka sesje, a także wygłasza 
mowę tronową, będącą ogólnym programem prac ustawodawczych. Istotną 
funkcję, jako reprezentant i prowadzący obrady Izby, pełni Speaker; wybierany 
na początku prac, otrzymuje od monarchy akceptację, po czym jako bezstron-
ny i neutralny podmiot wypełnia swoje obowiązki, dotyczące istoty funkcjono-
wania Izby. Gwarancją realizacji przez nią programu rządowego jest istnienie, 
obok wielu innych, frakcji partii rządzącej, posiadającej istotne uprawnienia. 

W Izbie Lordów jej członkowie to w większości potomkowie zasłużonych 
osób, które uzyskały parostwo w XIX i XX wieku. Zasady ich powoływania 
zmieniła nieco reforma z 1 listopada 1999, zgodnie z którą piastowanie paro-
stwa nie gwarantowało miejsca w Izbie (Sarnecki 2016, s. 35). Ustawa z 2005 
roku o reformie konstytucyjnej powołała do istnienia Speakera Izby Lordów, 
którego funkcja określana jest bardziej jako informacyjna. W zestawieniu ze 
Speakerem Izby Gmin, pełni on znacznie mniejszą rolę, co wynikać może  
z analogicznie mniejszej ilości kompetencji i innego, dystyngowanego charak-
teru tej drugiej. 

Zakres ustawodawstwa Parlamentu jest bardzo szeroki. Wszystkie jego 
rozstrzygnięcia określane są mianem “aktów”. Procedura ustawodawcza zale-
ży w dużej mierze od samego Parlamentu, przez co nie można być ona kon-
trolowana w zakresie zgodności z ustalonymi wzorcami prawnymi, zaś same 
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akty również nie podlegają sprawdzeniu co do zgodności z przyjętym prawem.  
Innymi przejawami omnipotencji ustawodawczej Parlamentu są także: przeno-
szenie swoich uprawnień ustawodawczych na inne podmioty, retroaktywność 
ustaw w szczególnych wypadkach czy utrzymanie takich samych kompetencji 
dla swojego następcy (Sarnecki 2016, s. 38-40).

Niezwykle istotna jest kontrola działalności rządu, co do której kompe-
tencje posiada Izba Gmin, zwłaszcza Opozycja. Warto zaznaczyć, że kontrola 
dotyka także kwestii mowy tronowej, która faktycznie ma swoje źródło w oso-
bie premiera. Tutaj dyskusje nad nią odbywają się w obu Izbach. Choć rozcho-
dzi się o kontrolę działalności rządu, warto zwrócić uwagę na istotę monarchy 
w całym procesie. Mowy przez niego wygłoszonej odrzucić nie można, jednak 
dyskusje zakończone niepowodzeniem skutkują koniecznością dymisji rządu. 
Inne sytuacje, w których sprawdzeniu podlega praca rządu dotyczą między in-
nymi exposé budżetowego, sprawozdań urzędowych, debat parlamentarnych 
o specjalnym charakterze, zapytań deputowanych. 

Sfera tworzenia polityki państwa należy do rządu, pod pojęciem którego 
kryją się stanowiska polityczne, należące do władzy wykonawczej. Poszczegól-
ni jego członkowie mianowani są przez monarchę na wniosek premiera lub tyl-
ko przez premiera, po czym możliwe jest stworzenie spośród nich gabinetu, co 
następuje również przy udziale monarchy na wniosek premiera. Mogło by się 
wydawać, że istotny udział władcy w tym procesie ma miejsce przy jego miano-
waniu, jednak i tutaj większe znaczenie ma konwenans konstytucyjny, zgodnie 
z którym zostaje nim przywódca partii większościowej. Od 1717 roku gabinet 
odbywa posiedzenia bez udziału monarchy, tym samym przejmując królew-
skie prerogatywy w zakresie polityki państwa i to właśnie na niej opiera się cel 
jego istnienia (Sarnecki 2016, s. 51-52). Monarcha jest jedynie informowany 
o najważniejszych punktach spotkań, co niewątpliwie ogranicza jego udział na 
płaszczyźnie politycznej. Istotną rolę odgrywa natomiast funkcja samego pre-
miera. Brak wyraźnych granic między jego kompetencjami a kompetencjami 
gabinetu i obejmowanie przywództwa w rządzącej partii może dawać mu duże 
pole działania, zwłaszcza pamiętając wyżej wspomniane wnioskowanie do 
władcy. “Odłączenie” się monarchy od działań gabinetu spowodowało stop-
niową zależność tego drugiego zwłaszcza od Izby Gmin. Niektóre wymienione 
wyżej sposoby kontroli służą także do wyrażania przez nią zaufania odnośnie 
polityki rządowej, co stanowi istotę odpowiedzialności politycznej. 

Przedstawiony zarys zależności pomiędzy poszczególnymi organami pań-
stwowymi pozwala na umiejscowienie monarchy w odpowiednim miejscu 
mechanizmów ustrojowych, a także na udzielenie odpowiedzi na wcześniej 
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postawione pytania. Działania monarchy, jako reprezentanta Korony, regu-
lowane są przez normy prawa powszechnego, stanowionego i konwenanse 
konstytucyjne. Jak zostało wcześniej zaznaczone, ma on swój mniejszy bądź 
większy udział w procesach politycznych, jednak największe znaczenie mają 
królewskie prerogatywy, posłużenie się którymi nie wymaga zgody parlamentu 
(Zob. Wieciech 2011, s. 85). Szeroki zakres możliwości władcy, o czym świad-
czy między innymi trudność w ustaleniu konkretnego katalogu wspomnianych 
prerogatyw, zostaje nieco przyćmiony poprzez istnienie konwenansu konsty-
tucyjnego, jakim jest działanie “za radą” ministrów, wywodzących się z gabi-
netu, co wiąże się z zasadą, że “król nie może działać sam”. Również poprzez 
zasadę “król nie może działać źle” wyrażony zostaje brak odpowiedzialności 
monarchy, w tym także tej politycznej przed parlamentem (Sarnecki 2016,  
s. 58-59). Wskazuje się, jakoby władca wyłączony był z najważniejszych proce-
sów decyzyjnych i pozbawiony możliwości istotnej aktywności i władczego od-
działywania. Nie należy jednak całkowicie umniejszać jego roli- bez jego zgody 
(aprobaty) uchwalona przez izby ustawa nie może wejść w życie, posiada także 
uprawnienia w odwoływaniu ministrów rządzących wbrew większości parla-
mentarnej. Niewątpliwie należy zaznaczyć, że jako “integralny element demo-
kracji parlamentarnej” działalność monarchy nie ogranicza się tylko do for-
malnego potwierdzania, ale w celu ochrony wartości ustrojowych uwzględnia 
sprzeciw wobec udzielanych rad, niezgodnych z konstytucją (Wieciech 2011, 
s. 88). Co warto tutaj zaznaczyć, niedopuszczalny jest sprzeciw motywowany 
osobistymi pobudkami, znajdujący swoje odzwierciedlenie także na płaszczyź-
nie ustawodawczej- odmowa sankcji królewskiej nie może mieć swoich pod-
staw w indywidualnym ocenianiu skutków działań ustawodawczych. Celem 
przyświecającym władcy zawsze powinna być ochrona porządku konstytucyj-
nego. Trudno współcześnie nie zwrócić uwagi na rolę opinii publicznej, od 
której to władca może być niejako zależny. Przyczynia się to do stwierdzenia, 
że jego ingerencja jest niezbędna tylko wtedy, kiedy istnieje realne poparcie 
elementu zewnętrznego. 

Marginalizacja roli głowy państwa wynika także z braku demokratycznej 
legitymacji. Mamy tutaj do czynienia z monarchią dziedziczną, nierozerwalnie 
związaną z ustawą o następstwie tronu z 1701 roku (Sarnecki 2016, s. 57). 
Odnosi się to do wcześniej postawionego już pytania o wartość historycznej 
podstawy funkcjonowania monarchii, wspartej tradycją i ukształtowanym au-
torytetem, które stają się kluczowym punktem w sformułowaniu wieloaspek-
towych wniosków. 
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Opowiadając się za stwierdzeniem, iż monarchia funkcjonująca współ-
cześnie to coś więcej niż tradycja i fasadowość wykonywanych obowiązków, 
nie należy ograniczać się do zagadnień formalnoprawnych. Przede wszystkim 
jest ona gwarantem konstytucyjnych podstaw ustroju za pośrednictwem kró-
lewskich prerogatyw, moc których stoi na straży najważniejszych zasad kon-
stytucyjnych. Wpływa na to także fakt, że w całym systemie trudno odnaleźć 
inny organ, który w pełni realizowałby to zadanie. Na przeszkodzie w uznaniu 
monarchy za istotny czynnik życia politycznego nie stoi także brak demokra-
tycznej legitymacji. Wątpliwości co do tego, powstałe na płaszczyźnie zarysu 
historycznego, w którym to uwidocznił się skomplikowany proces kształtowa-
nia się współczesnego obrazu, mogą mylnie utwierdzać obserwatorów w prze-
konaniu o jedynie symbolicznym charakterze pozycji władcy. Rzadko kiedy 
zwraca się uwagę na istotny aspekt neutralności politycznej dziedzicznego mo-
narchy, którego najwyższy interes, jakim jest dobro Narodu, może być dzięki 
temu skutecznie realizowany. 

Bez wątpienia udział władcy w procesach politycznych motywowany jest 
przede wszystkim wykreowanym autorytetem i szacunkiem dla wielowiekowej 
tradycji ustrojowej. Dzięki nim możliwe jest pośrednie wpływanie na bieżące 
sprawy, konieczne jest także informowanie go o nich za pośrednictwem co-
tygodniowych audiencji z premierem, otrzymywanych stenogramów z obrad 
parlamentarnych i raportów osobistego sekretarza. Władca ma prawo wyraża-
nia swojego stanowiska, co prawda niewiążącego, jednak ze względu na jego 
godność, nie należy go ignorować. 

Przenikanie się wielowiekowej historii ze współczesnym obrazem państwa 
stało się wyzwaniem dla monarchii, której to rola była stopniowo ograniczana. 
Życie polityczne, które wydaje się, że niekiedy jej nie dotyczy, skupiając się na 
kompetencjach innych organów, w rzeczywistości zawdzięcza jej swoje istnie-
nie poprzez poczucie stabilności i ciągłości. Wśród chaosu zmian, nowych idei, 
różnorodności stanowisk, pozostaje niewzruszona, jako swoisty relikt tego, co 
minęło i nadzieja na trwanie w przyszłości.  
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