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Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące obecności nowych form demokra-
cji bezpośredniej w systemie prawa polskiego. Autor przybliża konstytucyjną instytu-
cję demokracji bezpośredniej, aby następnie przejść do przedstawienia i analizy nowych 
form demokracji obywatelskiej. Zdaniem autora, dotychczasowa literatura związana 
z zagadnieniem demokracji bezpośredniej skupia się na analizie jej tradycyjnych form, 
takich jak referendum czy też obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Zauważyć moż-
na natomiast brak pozycji, która w całej swojej zawartości odnosiłaby się do zagadnie-
nia związanego z obecnością nowych form demokracji bezpośredniej w systemie prawa 
polskiego. Toteż celem publikacji jest wypełnienie zarysowanej luki. Z uwagi na ograni-
czenie przedmiotu rozważań do systemu prawa polskiego, w tekście nie zostaną poru-
szone okoliczności związane z rozwojem pozakonstytucyjnych form demokracji bezpo-
średniej w obcych systemach prawnych.

1 Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu w Białymstoku. E-mail: jarek.skowyra@gmail.com.
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Summary

The new forms of direct democracy in the polish legal system

This contribution feature issue related to new forms of direct democracy in the polish 
legal system. Author bring closer constitutive institution of direct democracy in order 
to present and analyse new forms of citizen’s democracy. In the author’s opinion pre-
vious literature connected to the issue of the direct democracy, centre upon the anal-
yse of it’s traditional forms, such as referendum or people’s legislative initiative. Howev-
er it is possible to notice lack of publication, which content would wholly relate to issue 
connected with presence of the new forms of direct democracy in the polish legal sys-
tem. Therefore the purpose of this publication is to cover shown gap. In the view of lim-
iting subject of consideration in this contributon only to polish legal system, the cir-
cumstances connected to development of forms of direct democracy in the foreign legal 
systems not included in the constitution, won’t be brought up.

*

I.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.2 pozwala na wy-
odrębnienie dwojakiego sposobu sprawowania władzy. Pierwszym z nich jest 
instytucja demokracji pośredniej, zwana również demokracją przedstawi-
cielską, drugim zaś instytucja demokracja bezpośredniej3. O bezsporności 
powyższego podziału przesądza art. 4 ustawy zasadniczej, który w swoim 
ust. 1 stanowi, że „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy 
do Narodu”, zaś w ust. 2 precyzuje, iż „Naród sprawuje władzę przez swo-
ich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Przywołany przepis, w zakresie w ja-
kim odnosi się do demokracji bezpośredniej, został skonkretyzowany przez 
ustrojodawcę w szeregu innych przepisach konstytucyjnych. W tym kontek-
ście wymienić należy art. 90 ust. 3 Konstytucji, odnoszący się do ogólnokra-

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2 kwietnia 1997  r. (Dz.U. Nr  78, poz.  483 
ze zm.), dalej: Konstytucja RP, ustawa zasadnicza.
3 Podobnie: W.  Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 
2009, s. 14.
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jowego referendum przeprowadzonym w zakresie wyrażenia przez suwerena 
zgody na ratyfikowanie umowy międzynarodowej, przekazującej organizacji 
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencję organów 
władzy państwowej w niektórych sprawach, przy czym przeprowadzenie ta-
kiego referendum ma charakter fakultatywny. Idąc dalej trzeba przywołać 
art. 118 ust. 2 dotykający zagadnienia obywatelskiej inicjatywy ustawodaw-
czej oraz art. 235, odnoszący się do fakultatywnego referendum dotyczące-
go zmiany treści ustawy zasadniczej. Przyjąć jednakże należy, iż suweren 
ma najpełniejszą możliwość wyrażenia swojej woli poprzez wykorzystanie 
instytucji referendum ogólnokrajowego, które w myśl art. 125 ust. 1 ustawy 
zasadniczej może dotyczyć jedynie spraw o szczególnym znaczeniu dla pań-
stwa. Z kolei wspólnota samorządowa może decydować o sprawach lokal-
nych w drodze referendum lokalnego (art. 170 Konstytucji). Ocenić zatem 
trzeba, iż conditio sine qua non demokracji bezpośredniej jest rzeczywisty 
udział suwerena – a nie tylko jego przedstawicieli – w państwowym procesie 
decyzyjnym. W literaturze przyjmuje się również, iż demokracja bezpośred-
nia realizuje się poprzez udział członków zbiorowego podmiotu suweren-
ności w wypełnianiu przez nich funkcji publicznych4, bez pośrednictwa – 
w toku wykonywania tych funkcji – jakichkolwiek organów państwowych5. 
W  kontekście dalszych rozważań wspomnieć należy, że  jeszcze niedawno 
powszechnie uważano, iż w praktyce ustrojowej instytucja demokracji bez-
pośredniej, realizowana w szczególności poprzez referenda, ma jedynie mar-
ginalną i sporadyczną rolę6. Jednakże, obserwowany ostatnio kryzys zaufa-
nia do demokracji przedstawicielskiej dał ten skutek, iż referenda – a zatem 
i sama instytucja demokracji bezpośredniej – zaczęły być postrzegane w ka-
tegorii realnego instrumentu pozwalającego suwerenowi na forsowanie tych 
rozwiązań, które w rzeczywistości politycznej nie zyskałyby, lub też zyskały-
by jedynie ograniczone poparcie klasy politycznej7.
4 B. Banaszak, Prawo Konstytucyjne, Warszawa 2015, s. 243.
5 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, s. 55.
6 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz. Warszawa 2012, s.  68; 
P.  Winczorek, Komentarz do  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r., 
Warszawa 2000, s. 17.
7 Poruszone zagadnienie wyłoniło się również jako przedmiot dyskusji podczas zorganizo-
wanej w 31 sierpnia 2015 r. w Warszawie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Referendum 
2015: za czy przeciw proponowanym rozwiązaniom?.
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Abstrahując od dalszej analizy przyczyn pogłębionego zainteresowania su-
werena korzystaniem z konstytucyjnych form demokracji bezpośredniej za-
uważyć jednak trzeba, iż aktualnie suweren ma możliwość wyrażania swojej 
woli również z wykorzystaniem nowych, pozakonstytucyjnych narzędzi, bę-
dących konsekwencją rozwoju świadomości obywatelskiej i rozwoju technolo-
gicznego, które w pełni zasługują na to, aby określać je mianem „nowych form 
demokracji bezpośredniej”. Hoc loco podnieść należy, że charakter zakreślo-
nego rozwoju czyni niemożliwym wskazania zamkniętego katalogu nowych 
form demokracji bezpośredniej, jednakże do tej kategorii zaliczyć trzeba in-
stytucję „budżetu partycypacyjnego”, „głosowania elektronicznego”, jak rów-
nież „sondażu deliberatywnego®”8. Każda z przywołanych form – z uwzględ-
nieniem właściwej dla niej specyfiki, omówionej poniżej – umożliwia bowiem 
członkowi zbiorowego podmiotu rzeczywiste, osobiste i bezpośrednie wyra-
żenie własnego poglądu w procesie decyzyjnym, jak również jest akceptowa-
na i obecna w polskim porządku prawnym. In statu praesenti pamiętać jed-
nak należy, iż nowe formy demokracji bezpośredniej nie mogą być uznane 
za równoważne formom konstytucyjnym. Te pierwsze aktualizują się bowiem 
na płaszczyźnie lokalnej i służą wspólnocie lokalnej, podczas gdy formy ustro-
jowe adresowane są do suwerena rozumianego jako całość narodu. Nie zmie-
nia to jednak tej okoliczności, iż rozwój nowych form demokracji bezpośred-
niej przyczynia się do rozwoju i ugruntowania samej demokracji.

II.

Niewątpliwie najpowszechniej rozpowszechnioną nową formą demokracji 
bezpośredniej, z grona form wymienionych powyżej, jest „budżet partycy-
pacyjny”, który określany jest również jako „budżet obywatelski”. Eo nomine 
rozważania należy rozpocząć od omówienia istoty tej instytucji.

Budżet obywatelski pojawił się po raz pierwszy w obrocie społeczno-praw-
nym w brazylijskim mieście Porto Alegre w 1989 r.9 Wdrożony tam rodzaj par-

8 „Sondaż deliberatywny®” korzysta z ochrony przewidzianej dla zarejestrowanych znaków to-
warowych. Metoda została opracowana przez prof. J. Fishkina (Za: A. Kubiak, A. Krzewińska, 
Sondaż deliberatywny® – Inwentarz problemów, „Przegląd Socjologiczny” 2012, nr 61/1, s. 9 i n.).
9 M. Burchard-Dziubińska, Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia, 
„Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 37, t. 2, s. 198.
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tycypacji społecznej posiada tą szczególną cechę, iż mieszkańcy tego miasta nie 
są ograniczeni wyłącznie do wskazania inwestycji, które ich zdaniem powinny 
być realizowane, lecz posiadają również uprawnienie do wskazywania sposobu 
w jaki środki publiczne mają być rozprowadzone, czuwając poprzez powołane 
komitety nad sposobem jego realizacji10. Z kolei pierwszym polskim miastem, 
które oddało mieszkańców część budżetu w ramach budżetu obywatelskiego 
był Sopot w 2011 r.11. Rezolucja w sprawie wprowadzenia w Sopocie budżetu 
obywatelskiego została przegłosowana przez Radę Miasta Sopotu 6 maja 2011 r. 
W przywołanej rezolucji przyjęto plan poddania obywatelskiemu wydatkowa-
niu nieco poniżej 1% wszystkich wydatków z  budżetu miasta, planowanych 
na 2012 r. W toku procesu zbierania projektów zebrano ponad 500 propozy-
cji oraz uwag dotyczących budżetu, zgłoszonych przez około 200 mieszkań-
ców. Po weryfikacji projektów nastąpiło głosowanie, przeprowadzone pomię-
dzy 2 listopada 2011 r., a 7 listopada 2011 r. Mieszkańcy miasta mogli oddawać 
głosy zarówno w formie tradycyjnej – za pomocą kart do głosowania, jak rów-
nież w formie elektronicznej. W glosowaniu wzięło udział około 7% uprawnio-
nych. Za istotny mankament, którym była dotknięta procedura debatowania 
nad pierwszym w Polsce budżetem obywatelskim, uznać należy tą okoliczność, 
iż nie była ona objęta żadną formą gwarancji, że wybrane projekty rzeczywiście 
będą realizowane, co mogło mieć wpływ na poziom frekwencji12.

Abstrahując od  aspektu historycznego przywołać trzeba, że  w  litera-
turze wskazuje się, iż budżet partycypacyjny jest nową formą zarządza-
nia budżetem, opierającą się na demokratycznym podejmowaniu decyzji 
przez mieszkańców danej społeczności o pewnej części jej wydatków i jako 
taki stanowi pewnego rodzaju oddanie władzy społeczeństwu w  kwestii 
wyznaczenia, które inwestycje publiczne powinny być realizowane jako 

10 A. Rytel-Warzocha, Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model Porto Alegre 
jako pierwowzór rozwiązań europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1, s. 97.
11 J. Łukomska-Szarek, Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sfe-
rą publiczną, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 40, s. 141.
12 Szerzej o  partycypacji budżetu obywatelskiego w  Sopocie w  2011  r.: E.  Stokłuska, Opis 
przykłady partycypacji budżetu obywatelskiego w Sopocie, Pracownia Badań i Innowacji Społecz-
nych Stocznia (http://partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/praktyka_budzet_obywatel-
ski_sopot.pdf (2.12.2016).
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pierwsze13. Dodaje się również, iż celem budżetu obywatelskiego jest reali-
zacja inwestycji najistotniejszych dla danej społeczności14. Wskazać jeszcze 
trzeba, iż na płaszczyźnie krajowego porządku prawnego przyjmuje się, iż 
budżet partycypacyjny znajduje swoje oparcie w instytucji konsultacji lo-
kalnych, o jakiej mowa w art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym15, 
który stanowi, że  „w  wypadkach przewidzianych ustawą oraz w  innych 
sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium 
konsultacje z mieszkańcami gminy”. Jednocześnie ust. 2 przywołanego ar-
tykułu wskazuje, iż „zasady i  tryb przeprowadzania konsultacji z miesz-
kańcami określa uchwała rady gminy”16. W kontekście powyższego ustępu 
doktryna zaznacza, iż brak regulacji prawnej w postaci uchwały gminy do-
tyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w istocie uniemożliwia 
prawidłowość ich przeprowadzenia17. Podkreśla się również, iż wynik kon-
sultacji nie jest wiążący dla organ podejmującego określone działanie, jed-
nakże organ winien wskazać powody, dla których podjął działania prze-
ciwne od wyników konsultacji18.

Z  przywołanej normy wynika zatem, iż gminy posiadają dowolność 
w kształtowaniu wysokości środków finansowych przekazanych wspólnocie 
lokalnej do  rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego. Co wię-
cej, procedura przejmowania takiego budżetu może przybierać różne for-
my w poszczególnych gminach, jej kształt jest bowiem konsekwencją uchwa-
ły rady gminy, nie zaś ogólnokrajowych regulacji prawnych. Taka sytuacja 
motywuje niektóre środowiska polityczne do  zgłaszania postulatów doty-
13 A. Kuropatwa, Budżet partycypacyjny – prezentacja, egzemplifikacja oraz ocena idei, [w:] 
Gospodarka: innowacje i rozwój. Materiały z seminarium naukowego, red. M. Winiarski, Wro-
cław 2011, s. 54–55.
14 M.M. Dworakowska, Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorzą-
du terytorialnego w Polsce, [w:] 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej – Zeszyty Na-
ukowe nr 841 Uniwersytetu Szczecińskiego, red. J. Buko, Szczecin 2014, s. 53.
15 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1515 ze zm.).
16 Por. również z art. 3d ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
2015, poz. 1445. ze zm.) oraz z art. 10a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz-
twa (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1392 ze zm.).
17 Z. Niewiadomski, Komentarz do art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa o sa-
morządzie gminnym, Komentarz z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samo-
rządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 68.
18 Ibidem, s. 67.
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czących przyjęcia ogólnokrajowej ustawy, precyzyjnie regulującej kwestię 
przyjmowania budżetów partycypacyjnych19. Jednakże, już obecnie zasad-
nym jest wyróżnienie uniwersalnych etapów składających się na przyjęcie 
procedury budżetu obywatelskiego, tj.:

1. podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie zasady i tryb realizo-
wania przez na terenie danej jednostki budżetu obywatelskiego, czę-
stokroć połączonej z przyjęciem regulaminu budżetu obywatelskie-
go;

2. zgłaszanie przez mieszkańców danej jednostki wniosków, które mają 
być realizowane ze środków przekazanych do budżetu obywatelskie-
go;

3. weryfikacja wniosków pod kątem zakreślonym w  treści uchwały 
bądź treści regulaminu;

4. głosowanie mieszkańców nad wnioskami, które zostały pozytywnie 
zweryfikowane;

5. obliczanie liczby głosów oddanych na poszczególne wniosku;
6. realizacja tych wniosków, które otrzymały największą liczbę głosów 

i których wykonanie jest możliwe ze środków udostępnionych w ra-
mach budżetu obywatelskiego.

Zakreślone etapy definiują jednocześnie istotą budżetu obywatelskiego, 
jako tej części finansów jednostki, której zagospodarowanie zostało przeka-
zane wspólnocie20. Z uwagi na stosunkowo jeszcze krótki okres funkcjonowa-
nia budżetów obywatelskich w Polsce, zaobserwować można pewnego rodzaju 
19 W październiku 2013 r. Polskie Stronnictwo Ludowe poinformowało, iż opracowało pro-
jekt ustawy o budżecie obywatelskim zakładający, iż każda gmina powyżej 5 tyś. mieszkań-
ców byłaby zobowiązana przeznaczać minimum 1% budżetu na budżet obywatelski, http://
www.rp.pl/artykul/1058341-Przymusowy-budzet-obywatelski.html#ap-1 (2.12.2016).
20 A. Kuriata do cech budżetu partycypacyjnego zalicza również m.in. cykliczność budże-
tu oraz wiążący charakter konsultacji. Takie stanowisko nie może jednak zostać zaakcepto-
wane, gdyż brak jest podstaw do uznania, iż pozbawione regularności udostępnienie miesz-
kańcom przez jednostkę samorządu terytorialnego części budżetu nie może być definiowane 
jako „budżet obywatelski” z uwagi na brak owej cykliczności. Utworzenie takiego budżetu 
jest jedynie uprawnieniem jednostki, nie jej obowiązkiem. Ponadto, brak podstaw do uzna-
nia wiążącego charakteru art.  5a ust.  1 ustawy o  samorządzie gminnym. Por: A.  Kuriata, 
Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w  samorządzie lokalnym, [w:] 
Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, red. 
J. Korczak, Wrocław 2013, s. 36–37.
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problemy natury prawnej, dotyczące w szczególności kształtowania katalogu 
podmiotów uprawnionych do  udziału w  konsultacjach. Część samorządów 
uzależniała bowiem dopuszczenie osoby zainteresowanej do udziału w kon-
sultacjach od wylegitymowania się przez zainteresowanego zameldowaniem 
na terenie danej gminy, czy też osiągnięciem przez niego odpowiedniego wie-
ku. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 marca 2004 r. 
wskazał, iż „pojęcie mieszkańca gminy jest szersze od pojęcia osoby zameldo-
wanej w gminie na pobyt stały”21, zaś wcześniejszym wyrokiem, tj. wyrokiem 
z 26 lipca 2002 r. podkreślił, „że wśród zasad i trybu przeprowadzania kon-
sultacji nie mieści się określenie praw podmiotowych decydujących o prawie 
jednostki do udziału w konsultacjach. Wszyscy są równi wobec prawa i wszy-
scy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Ograniczenie w zakresie korzystania 
z  konstytucyjnych wolności i  praw może być ustanowione tylko w  ustawie 
(art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Stąd też przyjąć należy, 
iż ograniczenie liczby osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach 
wyłącznie np. do tych, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, stanowi na-
ruszenie powyższych zasad konstytucyjnych”22.

Przywołać należy jeszcze wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyj-
nego we Wrocławiu z 29 kwietnia 2011  r., gdzie podniesiono: „kompeten-
cja organu gminy zawarta w artykule 5a Ustawy o samorządzie gminnym 
„nie obejmuje określania praw podmiotowych warunkujących uprawnie-
nie mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach. Istotnym jest, iż krąg 
osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych został określo-
ny przez samego ustawodawcę. Są nimi mieszkańcy gminy, czyli osoby za-
mieszkujące w miejscowości położonej na jej obszarze z zamiarem stałego 
pobytu. Pojęcie mieszkańca nie jest tożsame z pojęciem osoby posiadającej 
czynne prawo wyborcze. Fakt pozbawienia praw publicznych, praw wybor-
czych czy też ubezwłasnowolnienie mieszkańca gminy nie jest jednoznaczny 
z pozbawieniem go prawa do udziału w konsultacjach”23.

Jak należy zatem wnioskować, orzecznictwo sądów administracyjnych zde-
cydowanie neguje możliwość jakiegokolwiek ograniczania katalogu podmiotów 

21 Wyrok NSA z 30 marca 2004 r., GSK 34/04, Legalis nr 89354.
22 Wyrok NSA z 26 lipca 2002 r., II SA/Wr 1116/02, niepublikowany.
23 Wyrok WSA we Wrocławiu z 29 kwietnia 2011 r., III SA/Wr 20/11, Legalis nr 327600.
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uprawnionych do udziału w konsultacjach, w tym też w konsultacjach związa-
nych z przyjmowaniem budżetu obywatelskiego24. Warunkiem sine qua non jest 
zatem przesłanka dotycząca zamieszkiwania na terytorium danej gminy. Obra-
nie takiego poglądu należy ocenić jako słuszne, gdyż również art. 16 ust. 1 ustawy 
zasadniczej mówi, iż to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału tery-
torialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. W tym stanie rzeczy 
próby powiązania uprawnienia do udziału w procesie związanym z formułowa-
niem – w danej wspólnocie – kształtu budżetu obywatelskiego z posiadaniem za-
meldowania na jej obszarze uznać należy za pozbawione jakiejkolwiek podstawy.

Dodać trzeba, że działania rady gminy związane z przyjęciem budżetu 
obywatelskiego są formą stanowienia przez gminę prawa lokalnego i bywają 
określanie mianem „umowy społecznej”. Przy czym jedyną negatywną kon-
sekwencją, jaka zdaje się wypływać z niedotrzymania przez gminy obietni-
cy realizacji projektów wybranych podczas głosowania nad budżetem par-
tycypacyjnemu jest konsekwencja o charakterze politycznym, wiążącym się 
z ewentualnym brakiem ponownego wyboru do jej organów.

Zaznaczyć jeszcze trzeba, że odmianą gminnego budżetu obywatelskie-
go jest fundusz sołecki, uregulowany na gruncie ustawy z 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim25. Tego rodzaju fundusz aktualizuje się w odniesieniu 
do  obszarów wiejskich, zaś decyzje o  jego uruchomieniu podejmuje rada 
gminy w formie uchwały. Wysokość środków przekazanych przez radę gmi-
ny do  funduszu sołeckiego obliczana jest na podstawie wzoru wskazanego 
w art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy. Warunkiem przyznania sołectwu środ-
ków z  omawianego funduszu jest złożenie stosownego wniosku do  wójta, 
względnie do burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek danego sołectwa 
uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Ideę budżetów partycypacyjnych na-
leży ocenić jako pozytywny przykład aktywizacji społeczności lokalnej.
24 Dla porządku wyjaśnić należy, iż przywołane orzeczenia zostały wydane przed pojawie-
niem się w Polsce instytucji budżetu obywatelskiego, to jednak, jak wyjaśniono w tekście, 
budżet obywatelski przyjmowany jest w trybie konsultacji społecznych, a umieszczone w ar-
tykule orzeczenia dotyczą tej właśnie materii. Toteż tezy wypływające z powyższych orze-
czeń aktualizują się również na płaszczyźnie związanej z funkcjonowaniem budżetu obywa-
telskiego w krajowym porządku prawnym.
25 Ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301), która 20 marca 2014 r. 
zastąpiła ustawę z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, ze zm.).
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III.

Kolejną formą instytucji demokracji bezpośredniej, o szybko rosnącym zna-
czeniu, jest tzw. e-voting tj. głosowanie elektroniczne, rozumiane jako od-
danie głosu przez uprawnioną osobę za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego. Podkreślić trzeba, iż ustawa zasadnicza nie odnosi się expressis 
verbis do zagadnienia głosowania elektronicznego, zasadnym jest więc przy-
jęcie, iż kwestia ta pozostawiona została rozstrzygnięciu prawodawcy – za-
równo krajowego, jak i lokalnego26. Ten pierwszy wprawdzie nie przedstawił 
jeszcze suwerenowi możliwość oddania e-głosu, jednakże możliwość korzy-
stania z omawianego instrumentu aktualizuje się na płaszczyźnie wspólno-
ty lokalnej, np. jako metoda oddania głosu w konsultacjach dotyczących bu-
dżetu obywatelskiego27.

Wskazany dysonans pomiędzy prawodawcą krajowym, a lokalnym wy-
nika przede wszystkim z tej okoliczności, iż na poziomie krajowym suwe-
ren wyraża swoją wolą w sprawach istotnie ważnych z punktu widzenia całej 
społeczności, takich jak wybór przedstawicieli do organów władzy ustawo-
dawczej i wykonawczej. Z kolei wybór przedstawicieli do organów władzy 
samorządowej, dokonywany wprawdzie z osobna przez konkretną wspólno-
tę lokalną, ma ogólnokrajowy charakter w tym znaczeniu, w jakim cechują 
się – co do zasady – tożsamością czasową dla obszaru całego kraju, a w kon-
sekwencji zdradza preferencje polityczne całego społeczeństwa. Inna zatem 
jest waga decyzji suwerena wyrażanych na poziomie ogólnokrajowym, inna 
zaś waga decyzji wyrażanych przez wspólnotę lokalną.

Niezależnie od powyższego wskazać trzeba także, iż zasadniczą trudno-
ścią w umożliwieniu suwerenowi zamanifestowanie woli z pomocą e-głosu 
jest również budowa odpowiedniego systemu teleinformatycznego, gwaran-
tującego pełnię bezpieczeństwa28. Należy bowiem podkreślić, iż tego rodzaju 
system powinien prawidłowo identyfikować wyborcę, prawidłowo przypi-
26 Na potrzeby niniejszego artykułu wyrażenia „prawodawca lokalny” utożsamiać należy 
z organami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącymi prawo miejscowe na teryto-
rium znajdującym się pod ich jurysdykcją.
27 §  18 Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa stanowiącego Załącznik 
do uchwały nr XCVII/1465/14 Rady Miasta Krakowa z 20 lutego 2014 r.
28 Podobnie: M.P. Gapski, Nowe techniki głosowania w świetle zasad bezpośredniości wybo-
rów, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2 (91), s. 87.; R. Balicki, E-voting – przyszłość demokra-
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sywać oddany przez niego głos, zapewniać realizację konstytucyjnej zasady 
tajności wyborów, jak również uniemożliwiać manipulację oddanymi gło-
sami oraz cechować się bezawaryjnością, w przeciwnym razie doszłoby bo-
wiem do paraliżu procesu wyborczego. Aktualnie w wielu krajach komisje 
wyborcze wykorzystują w ograniczonym zakresie systemy teleinformatycz-
ne np. w procesie przesyłania głosów z komisji wyborczych niższego szcze-
bla do krajowej komisji wyborczej. Jednakże dostępne systemy nie gwaran-
tują wspomnianej bezawaryjności, co ujawniło się m.in. na gruncie polskich 
wyborów samorządowych z jesieni 2014 r., kiedy to Państwowa Komisja Wy-
borcza poinformowała, że zmaga się z kłopotami z funkcjonowaniem syste-
mu informatycznego zliczającego głosy.

Nawiązując do konstytucyjnej zasady tajności wyborów zaznaczyć trze-
ba, iż. Konstytucja zalicza ją do przymiotów cechujących wybory do Sejmu, 
Senatu i na prezydenta RP. Z kolei Kodeks wyborczy wprowadza zasadę taj-
ności w  wyborach samorządowych. Chociaż żaden akt prawny nie wpro-
wadza legalnej definicji „zasady tajności” to  poza dyskusją jest, iż wyraża 
ona nakaz przygotowania wyborcy możliwości oddania głosu w warunkach, 
w których nikt poza wyborcą nie zapoznania się z treścią oddanego przez 
niego głosu. Dyskusyjna pozostaje natomiast kwestia, czy wyborca ma moż-
liwość rezygnacji z omawiaj zasady. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 20 
lipca 2011  r. zauważył, że  „dla wyborcy tajność głosowania jest przywile-
jem, z  którego może on skorzystać, choć nie ma  takiego obowiązku. Od-
danie głosu w sposób jawny, o ile nie stanowi formy agitacji wyborczej, nie 
wiąże się dla niego z żadnymi negatywnymi konsekwencjami prawnymi”29. 
Odmiennie zaś do zasady tajności podchodzi doktryna, która zdaje się ak-
centować jej dochowanie jako obowiązek wyborcy, nie zaś jego przywilej30. 
Abstrahując już od kwestii charakteru zasady tajności z perspektywy osoby 
oddającej głos zająć należy stanowisko, iż skoro w aktualnym stanie praw-
nym możliwe jest oddanie głosu przez pełnomocnika, co wiązało się z przy-
jęciem, iż głos oddany w ten sposób nie pozostaje w opozycji do zasady taj-

cji? „Elektroniczny Biuletyn Naukowy CBKE” [Dokument elektroniczny], 2008, nr 3, s. 7, 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34346/E-voting.pdf (19.11.2015).
29 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  20 lipca 2011  r., K 9/11, OTK ZU nr  6A/2011, 
poz. 61.
30 L. Garlicki, op.cit., s. 161.
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ności, to również zasadnym byłoby przyjęcie, iż ewentualne oddanie głosu 
w formie elektronicznej nie powinno być traktowane jako sprzeczne z kon-
stytucyjną zasadą tajności wyborów, nawet w sytuacji, w której tak oddane 
głosy byłyby – po wyborach – przechowywane w odpowiednim systemie.

Przywołane problemy dezaktualizują się przy wspomnianych powyżej 
konsultacjach lokalnych, które co do zasady nie są objęte klauzulą tajności. 
Nie zwalnia to jednak organizatora z takiego przygotowania konsultacji, aby 
umożliwić osobom biorącym w nich udział zachowanie w tajemnicy swoich 
preferencji. Powyższy obowiązek wywodzić należy z zasady demokratyczne-
go państwa prawa.

Nie może ulegać wątpliwości, iż dynamizm czasów będzie czynnikiem 
uzasadniającym zwiększania roli e-głosu w systemie wyrażania woli przez 
wspólnotę – czy to lokalną, czy ogólnokrajową. Od współczesnego państwa, 
podejmującego działania odpowiadające potrzebom nowoczesnego społe-
czeństwa, wymagać należy bowiem prowadzenia bieżących obserwacji do-
stępnych rozwiązań technologicznych, które finalnie umożliwią bezawaryj-
ne i pozbawione możliwości manipulacji oddanie głosu z wykorzystaniem 
systemu teleinformatycznego. Pamiętać przy tym należy, iż wprowadze-
nie takiej możliwości nie powinno mieć na celu zastąpienie obecnie dostęp-
nych form, lecz jedynie stworzenie wyborcy możliwości skorzystania z do-
datkowej formy oddania głosu. Stworzenie technologicznych, a  następnie 
prawnych warunków do oddawania głosu w systemie teleinformatycznym 
w sprawach szczególnie istotnych z pewnością byłoby okolicznością wpły-
wającą dodatnio na frekwencję wyborczą.

IV.

Ostatnią formą o jakiej należy wspomnieć przy omawianiu nowych waracji 
demokracji bezpośredniej w systemie prawa polskiego jest tzw. sondaż de-
liberatywny®, będący w zasadzie odmianą konsultacji społecznych. Genezy 
sondażu należy poszukiwać w sformułowanej na podstawie teorii polityki 
administracyjnej i zarządzania publicznego koncepcji governance. Koncep-
cja ta wyraża „miękką” formułę zarządzania publicznego jako procesu opar-
tego na niewymuszonym współdziałaniu samodzielnych podmiotów współ-
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pracujących na zasadzie zaufania i współodpowiedzialności31. W literaturze 
zwraca się uwagę, że oparcie w przywołanej koncepcji znajduje również idea 
budżetu obywatelskiego oraz konsultacji społecznych32.

Sondaż deliberatywny® przeprowadzany jest z  udziałem obywate-
li posiadających przynajmniej podstawową wiedzę w  przedmiocie obję-
tym sondażem, przy czym wiedza ta jest bezpośrednim następstwem udzia-
łu w sondażu. Osoby biorące udział w sondażu wskazują swoje preferencje 
co do przedstawionych im wariantów33. W literaturze przedmiotu34 wskazu-
je się, iż sondaż deliberatywny® obejmuje następujące etapy:

1. przeprowadzenie „sondażu zerowego” z  udziałem wylosowanej re-
prezentatywnej próby danej społeczności;

2. wylosowania „podgrupy” spośród uczestników „sondażu zerowego”;
3. dostarczenie członkom „podgrupy” odpowiednich materiałów, a na-

stępnie umożliwienie im udziału w debacie z ekspertami, co ma pro-
wadzić do wypracowania stanowiska w przedmiocie debaty.;

4. przeprowadzenie kolejnego sondażu, jednak wyłącznie z  udziałem 
wylosowanej „podgrupy” którego wyniki są  podstawą do  podjęcia 
decyzji o przedmiocie debaty.

Formułę sondaż deliberatywnemu® należy ocenić jako szczególnie atrak-
cyjną dla procesu kształtowania świadomości społecznej oraz aktywizacji spo-
łeczeństwa. W  ramach tego rodzaju sondażu społeczeństwo ma  możliwość 
konfrontowania swoich poglądów z poglądami ekspertów, ich modyfikowania 
oraz wyrażania swojego stanowiska podpartego merytoryczną debatą. Cho-
ciaż sam wynik sondażu nie nakładu na żaden aparat państwowy obowiązku 
podjęcia działania o treści zgodnej z wynikiem sondażu, to jednak uszanowa-
nie tak wyrażonego głosu niewątpliwe uznać należałoby za przesłanką budo-
wy zaufania społeczeństwa do instytucji państwa, jak również za przesłankę 
wspierania procesu budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

31 M. Kulesza, D.  Sześciło, Polityka administracyjne i  zarządzanie publiczne, Warszawa 
2013, s. 116.
32 Ibidem, s. 120.
33 R. Ławicki, Przykłady dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych, [w:] Przeprowa-
dzanie konsultacji społecznych w samorządzie, red. Z. Zychowicz, Szczecin 2011, s. 112–113.
34 A. Kubiak, A. Krzewińska, Sondaż deliberatywny® – Inwentarz problemów, „Przegląd So-
cjologiczny” 2012, nr 61/1, s. 14–15.
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Korzyści płynące z  korzystania z  tego rodzaju sondaży dostrzegają już 
polskie samorządy, zwłaszcza zaś miasto Poznań, gdzie w 2009 r. miał miej-
sce pierwszy w Polsce sondaż deliberatywny®. Ponadto, również w Pozna-
niu 21 czerwca 2011 r. pozwolono mieszkańcom wziąć udział w pierwszych 
w  Polsce pogłębionych konsultacjach budżetowych przeprowadzonych 
za pomocą omawianej formy35. Idea skorzystania z sondażu deliberatywne-
go® pojawiła się także m.in. podczas debaty prowadzonej 29 stycznia 2014 r. 
w trakcie XCVI sesji Rady Miasta Krakowa36, jako proponowana forma wy-
rażenia przez mieszkańców opinii dotyczącej starania się przez miasto o or-
ganizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.

Z racji na formę sondażu deliberatywnego® możliwość skorzystania z tego 
rodzaju metody uzyskania informacji o preferencjach społeczeństwa wyda-
je się zarezerwowana wyłącznie dla lokalnych wspólnot. Trudno sobie wiem 
wyobrazić przeprowadzenie ogólnokrajowego sondażu.

V.

Demokracja bezpośrednia jest fundamentalną instytucją kształtującą pań-
stwo praworządne i  demokratyczne. To  w  ramach tej instytucji suweren 
ma możliwość zamanifestowania swojej woli w sytuacji, gdy jego przedstawi-
ciele zdają się nie dostrzegać lub ignorować wyrażane przez niego potrzeby.

Pamiętać jednak należy przy tym, że dynamizm czasów i postęp techno-
logiczny sprawiają, iż aktualnie brak jest podstaw do utożsamiania wspomi-
nanej instytucji wyłącznie z treścią uprawnień ukształtowanych przez usta-
wę zasadnicze. Na zarysowanym tle oczywistym jest bowiem, iż powstają 
i będą powstawać nowe formy umożliwiające suwerenowi – lub jego części, 
rozumianej jako wspólnota lokalna – zamanifestowanie poglądu na określo-
ne zagadnienie.

Raz jeszcze podkreślić trzeba, iż nowym formom demokracji bezpo-
średniej należy przypisywać równorzędne znaczenie, jak formom konsty-

3 5 Ht t p://w w w.poz na n .pl/m i m/ bud z et/pog lebione -kon s u lt ac je -bud z etowe, 
p,21205,21206.html (19.11.2015).
36 Stenogram z XCVI sesji Rady Miasta Krakowa z 29 stycznia 2014 r., s. 25, https://www.
bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/113657/karta (19.11.2015).
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tucyjnym. Te drugie swoją powagę i moc czerpią z treści samej Konstytucji, 
są  sformalizowane, a  skorzystanie z nich wymaga wysiłku organizacyjne-
go. Dodatkowo, co do zasady, adresowane są do suwerena rozumianego jako 
ogół obywateli, a ponadto suweren pozostawił sobie możliwość ich wyko-
rzystania w szczególnych, wyraźnie zdefiniowanych sytuacjach. Tymczasem 
cechą charakterystyczną nowych form jest brak uniwersalnej normy kształ-
tującej proces ich przebiegu oraz zainteresowanie ich wykorzystaniem ak-
tualizujące się na  poziomie wspólnoty lokalnej. Nie zmienia to  jednak tej 
okoliczności, iż rozwój nowych form jest ze wszech miar pożądany, jego re-
zultatem jest bowiem proces kształtowania nowoczesnego społeczeństwa 
obywatelskiego, rzeczywiście zainteresowanego partycypacją.
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