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Streszczenie
Celem opracowania jest dokonanie pełnej i spójnej klasyfikacji wskazanych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. form aktywności zbiorowego podmiotu wła-
dzy suwerennej – narodu w procesie sprawowania władzy publicznej. Zaproponowana ty-
pologia tych form opiera się na jednolitym kryterium – mocy prawnej formułowanej woli 
społecznej. Zastosowanie tego kryterium prowadzi do wyodrębnienia dwóch głównych 
płaszczyzn wspomnianej aktywności narodu. W pierwszej z nich występuje w roli rzeczy-
wistego suwerena i – co się z tym łączy – jego akty woli mają absolutnie władczy charakter. 
Ma to miejsce wówczas, gdy w myśl art. 4 ust. 2 konstytucji naród „sprawuje władzę przez 
swoich przedstawicieli”, a więc w ramach tzw. demokracji przedstawicielskiej (a konkret-
nie rzecz biorąc: wybierając przedstawicieli i  rozliczając w wyborach dotychczasowych 
mandatariuszy z dokonań w czasie trwania upływającej kadencji, a w przypadku organów 
samorządu terytorialnego – również instytucji odwołalności) lub „bezpośrednio” (refe-
rendum stanowiące). Wszystkie pozostałe przejawy aktywności społecznej przewidziane 
w Konstytucji RP i poza nią mają postać współdziałania obywateli i ich grup w sprawowa-
niu władzy przez organy władzy publicznej, zarówno przedstawicielskie, jak i nieposiada-
jące tego statusu. Ze względu na swą opiniodawczą moc lub jedynie inspirujący charak-
ter można je objąć wspólną nazwą – jako „wyrażanie opinii i inspirowanie w przedmiocie 
sprawowania władzy publicznej”.

1 Autor jest profesorem nadzwyczajnym w  Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wy-
działu Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
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Summary

Constitutional forms of the nation’s activity in exercise of public authority

Constitutional forms of the nation’s activity in the process of executing public authority
The aim of the paper is to present a complete and consistent classification of forms of ac-
tivity of the nation as the collective subject of sovereign authority in the process of ex-
ercising public authority stipulated in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd 
April 1997. The proposed typology of these forms is based on the uniform criterion – the 
legal effect of the formulated will of the community. Using this criterion leads to isolat-
ing two main dimensions of the above-mentioned activity of the nation. In the first of 
them, the nation acts as the actual sovereign and consequently, their acts of will have an 
absolutely decisive character. This occurs when – in accordance with Article 4 section 2 
of the Constitution – the nation „exercises such power directly or through their repre-
sentatives”, which means within the framework of so-called representative democracy 
(particularly electing their representatives and calling the previous mandataries to ac-
count for their achievements in the finishing term of office by means of the next election, 
and in the case of territorial selfgovernment bodies, also by means of the institution of 
revocability), or „directly” (by way of a referendum). All the other forms of social activ-
ity provided for in the Constitution of the Republic of Poland and otherwise involve the 
cooperation of citizens and groups of citizens in executing power by public authority 
bodies, both representative and non-representative ones. Due to their consultative pow-
er or merely inspirational character, they can be collectively referred to as „expressing 
opinions and providing inspiration in the matter of exercising public authority”.

*

I.

Idea suwerenności narodu (ludu), uznająca, że jest on piastunem i źródłem 
władzy zwierzchniej w  państwie, stanowi fundamentalny element kon-
stytucyjnej charakterystyki ustrojów politycznych państw demokratycz-
nych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. rów-
nież wprowadza pojęcie narodu i deklaruje jego zwierzchnictwo: „Władza 
zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” (art. 4 ust. 1). 
Taka charakterystyka podmiotu władzy suwerennej, zakładająca sprawo-
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wanie jej za pomocą wielu form instytucjonalnych, przez zorganizowaną 
zbiorowość wszystkich obywateli, jak trafnie zauważa się, jest pewnym ro-
dzajem fikcji personifikacyjnej, gdyż naród posiada władzę, której nie jest 
w  stanie permanentnie wykonywać, a  co najwyżej  – panować2. Nie jest 
bowiem realne w dużym organizmie państwowym, by ogół obywateli de-
cydował o  wszystkich sprawach mających znaczenie publiczne. Idea su-
werenności narodu jest „naczelnym założeniem demokratycznej ideologii 
politycznej, a tym samym postulowanego, idealnego wzorca systemu poli-
tycznego”3, do którego w rzeczywistości politycznej można mniej lub bar-
dziej się przybliżać, ale jego pełna realizacja nie wydaje się być osiągalna. 
Naród w świetle postanowień konstytucji jest jednak podmiotem zdolnym 
do działania  – poprzez tworzenie i  wyrażanie swojej woli4. Służą temu 
przewidziane w ustawie zasadniczej procedury, których zasięg i specyfika 
wyznaczają zarazem poziom wspomnianej fikcji personifikacyjnej wiążą-
cej się z ideą suwerenności narodu.

Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie pełnej i spójnej kla-
syfikacji wskazanych w Konstytucji RP form aktywności społecznej polega-
jącej na wyrażaniu woli w kwestiach publicznych. Za potrzebą podjęcia się 
tego zadania przemawia występowanie w zakresie prezentacji tej problema-
tyki w nauce prawa konstytucyjnego wielu niejasności i niedomówień, jak 

2 Nie wydaje się być uzasadnione uznawanie panowania (którego istota ma polegać „po 
pierwsze, na decydowaniu o tym, czemu, czyli realizacji i obronie jakich wartości i  intere-
sów, winno służyć państwo; po drugie, na prawie do przesądzania o tym, jak winny być te 
wartości i interesy wyrażone w ustawach i programach polityki państwowej; po trzecie, na 
prawie decydowania, kto, czyli powoływania i kontrolowania rządzących, wykonawców tak 
powstającej władczej woli narodu”) za synonim władzy zwierzchniej.(M. Gulczyński, Zasa-
da zwierzchnictwa narodu, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, 
Warszawa 1998, s. 116. Zob. też R.M. Małajny, Zasady ustroju państwa, [w:] Polskie prawo 
konstytucyjne na tle porównawczym, red. R.M. Małajny, Warszawa 2013, s.  150). Takie ro-
zumienie panowania, mającego stanowić najwyższy poziom władzy w państwie, nadrzędny 
nad rządzeniem i zarządzaniem, stawia pod znakiem zapytania realność takich przymiotów 
władzy suwerennej, jak nieograniczoność, niezbywalność, niepodzielność czy permanent-
ność jej sprawowania.

3 M. Sobolewski, Zasady współczesnej demokracji burżuazyjnej, Kraków 1983, s. 13.
4 Por. Z. Witkowski, Wybrane zasady naczelne ustroju politycznego i gospodarczego Rze-

czypospolitej Polskiej, [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 
2000, s. 51.
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też – nierzadko – posługiwanie się daleką od precyzji terminologią. Sytuacja 
taka jest zarówno źródłem nieporozumień, jak i utrudnieniem w należytym 
zrozumieniu nie tylko konkretnych rozwiązań konstytucyjnych, ale również 
kompleksowym ich oglądzie i ocenie.

II.

Punktem wyjścia dla dalszych ustaleń musi być postanowienie art. 4 ust. 2 
Konstytucji RP: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub 
bezpośrednio”. Konsekwencją tego postanowienia, wskazującego na dwie 
płaszczyzny sprawowania władzy przez suwerena – naród: pośrednią (przed-
stawicielską) i bezpośrednią, jest wyodrębnianie w doktrynie jako konstytu-
cyjnych zasad ustroju politycznego: zasady demokracji przedstawicielskiej 
(nazywanej też zasadą reprezentacji politycznej) oraz zasady demokracji 
bezpośredniej. Niekiedy obie wymienione w konstytucji płaszczyzny aktyw-
ności społecznej bywają obejmowane jedną zasadą ustrojową – np. zasadą łą-
czenia przedstawicielskich i bezpośrednich form sprawowania władzy przez 
naród5.

Niezależnie od sposobu formułowania wspomnianych zasad ustrojo-
wych dość powszechnie przyjmowany jest, w oparciu o art. 4 ust. 1 Kon-
stytucji RP, zamknięty, dwupłaszczyznowy schemat urzeczywistniania 
idei suwerenności narodu. Spośród propozycji bardziej rozbudowanych 
systematyzacji, wykraczających poza ten schemat i uwzględniających inne 
jeszcze postanowienia konstytucyjne, przede wszystkim należy wskazać 
wyodrębnianie trzech rodzajów uprawnień obywateli, przysługującym im 
w  celu realizacji idei suwerenności narodu: 1) do wybierania podstawo-
wych organów państwowych; 2) do wyrażania opinii w przedmiocie rzą-
dzenia państwem; 3) do współdecydowania z organami państwa w proce-
sie rządzenia przy pomocy instytucji demokracji bezpośredniej6. Pominąć 

5 J.  Kuciński, Demokracja przedstawicielska i  bezpośrednia w  Trzeciej Rzeczypospoli-
tej, Warszawa 2007, s. 39 i n.; J. Kuciński, W.J. Wołpiuk, Zasady ustroju politycznego państwa 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012, s. 233 i n.

6 Zob. M. Sobolewski, O pojęciu suwerenności ludu, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kon-
stantego Grzybowskiego, Kraków 1971, s. 241 i n.; E. Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki 
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nie wolno poglądu, zgodnie z którym idea suwerenności narodu jest urze-
czywistniana ponadto poprzez formy społecznego uczestnictwa w sprawo-
waniu władzy publicznej gwarantujące realizację zasady pomocniczości 
(subsydiarności), a  zwłaszcza samorząd terytorialny, mający subsydiar-
ne znaczenie w stosunku do władzy sprawowanej przez naczelne organy 
przedstawicielskie7. Odnotujmy też twierdzenie, iż władza zwierzchnia na-
rodu „ma zdolność przejawiać swoją obecność w procesach realizacji wła-
dzy państwowej w  różny sposób, nie tylko w  zinstytucjonalizowanych 
prawnie formach demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, w szcze-
gólności poprzez aktywność organizacji społeczeństwa obywatelskiego”8. 
Według innego jeszcze poglądu realizowanie władzy przez suwerena po-
lega na wyłanianiu naczelnych organów władzy państwowej i na ukierun-
kowywaniu polityki państwa za pośrednictwem organów przedstawiciel-
skich narodu – Sejmu i Senatu9. Pewną wadą stanowisk wskazujących na 
płaszczyzny aktywności narodu wykraczające poza granice demokracji 
przedstawicielskiej i demokracji bezpośredniej jest ich wyodrębnianie na 
innej podstawie niż ta, która jest przyjęta przy podziale na te dwie postaci 
demokracji (tj. metody wyrażania woli narodu), a to sprawia, że całościo-
wa typologia nie opiera się na jednolitym kryterium.

Aby ustosunkować się do tak zróżnicowanych spojrzeń na formy reali-
zacji władzy zwierzchniej, przypisywanej przez Konstytucję RP narodowi, 
jest przede wszystkim konieczne zastanowienie się nad tym, jaką treść art. 4 
ust. 2 wyznacza wyinterpretowanym z niego postaciom demokracji: przed-
stawicielskiej i bezpośredniej.

prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992, s.  13 i  n.; M.  Gulczyński, 
op.cit., s.  118; Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D.  Dudek, Warszawa 2009, 
s. 192.

7 Por. W.  Sokolewicz, Rzeczpospolita Polska  – demokratyczne państwo prawne, „Pań-
stwo i Prawo” 1990, z. 4, s. 21.

8 K. Działocha, Artykuł 4, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. V, 
red. L. Garlicki, Warszawa 2007, s. 22.

9 M. Kudej, Problematyka konstytucyjnej zasady suwerenności narodu, [w:] Podstawowe 
pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP. Materiały Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakładów 
Prawa Konstytucyjnego (Wisła, 3–5 czerwca 1999 roku), red. E.  Zwierzchowski, Katowice 
2000, s. 57 i n.
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III.

W przedmiocie demokracji przedstawicielskiej w pierwszej kolejności wy-
maga rozstrzygnięcia problem kręgu organów, za pośrednictwem których – 
w świetle postanowień konstytucji – naród sprawuję władzę suwerenną, tj. 
organów przedstawicielskich narodu. Dość powszechne jest przekonanie, że 
konstytucyjna formuła sprawowania władzy „przez swoich przedstawicie-
li” jest realizowana tylko w drodze wybieranych przez naród przedstawicieli 
zasiadających w Sejmie i Senacie. Tego rodzaju konstatacja jest wyprowadza-
na z faktu, iż Konstytucja RP – w art. 104 ust. 1 i art. 108 – jedynie posłów 
i senatorów bezpośrednio statuuje jako „przedstawicieli Narodu”. Taki spo-
sób rozumienia konstytucyjnego ujęcia demokracji przedstawicielskiej wy-
daje się być nieuzasadniony i powinien być skorygowany.

Przed przystąpieniem do uzasadnienia stanowiska w  tej sprawie od-
notować należy dominujące w  literaturze przedmiotu przeświadczenie 
o pewnej niepoprawności ogólnego sformułowania użytego w art. 4 ust. 2 
Konstytucji RP – „sprawowanie władzy przez przedstawicieli”. Reprezen-
tatywna jest następująca argumentacja: „w istocie owo sprawowanie wła-
dzy odbywa się nie przez przedstawicieli, ale przez organy przedstawi-
cielskie  – Sejm i  Senat. To nie przedstawiciele dysponują rzeczywistymi 
kompetencjami władczymi, które wykonywać mogą w imieniu i na rachu-
nek narodu, ale organy, w których zasiadają, bo to one dzięki wyłanianiu 
w  drodze wyborów mają charakter przedstawicielskich organów władzy 
narodu, co stanowi główne uzasadnienie ich wyjątkowej pozycji w syste-
mie organów władzy publicznej w państwie”10. Pomimo wagi przytoczo-
nych argumentów trudno jest jednak, z drugiej strony, odmówić też racji 
poglądowi, iż „nie można [...] twierdzić, że posłowie lub senatorowie, wy-
stępując indywidualnie, nie posiadają kompetencji do reprezentowania na-
rodu, skoro art. 104 ust. 1 określa ich jako przedstawicieli narodu”11. Oba 
te spojrzenia – jak sądzę – można pogodzić, jeżeli przyjmie się, że Sejm 
i Senat uzyskują charakter organu przedstawicielskiego „w sposób nieja-

10 J. Kuciński, W. Wołpiuk, op.cit., s. 254–255. Podobnie m.in. M. Kudej, op.cit., s. 59; 
Z. Witkowski, op.cit., s. 61.

11 M. Granat, Konstrukcja zasady reprezentacji politycznej w Konstytucji RP z 1997 roku, 
[w:] Podstawowe pojęcia..., s. 82.
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ko pochodny, dzięki temu, że stanowią sumę podmiotów będących przed-
stawicielami narodu”12. Niezależnie jednak od zapatrywań na ten problem, 
nie wydaje się trafne identyfikowanie przedstawicielstwa narodu wyłącz-
nie z  reprezentacją parlamentarną społeczeństwa, tym bardziej że art.  4 
ust. 2 konstytucji tego nie czyni, poprzestając na generalnym sformułowa-
niu ustrojowej zasady reprezentacji politycznej narodu.

W nauce prawa konstytucyjnego spory wywołuje problem ewentualne-
go posiadania statusu przedstawicielskiego organu narodu przez prezydenta 
RP. Pogląd odmawiający prezydentowi RP tego statusu jest argumentowany 
przede wszystkim tym, że Konstytucja RP nie stwierdza tego expressis ver-
bis, definiując ten organ jako „najwyższego przedstawiciela Rzeczypospo-
litej Polskiej”, czyli państwa (art. 126 ust. 1)13. Wskazuje się oprócz tego, że 
prezydent nie jest w stanie spełniać roli organu przedstawicielskiego jako or-
gan jednoosobowy. Legitymizm wyborczy „nie wystarcza, aby danemu or-
ganowi można było przypisać cechę organu przedstawicielskiego. Musi on 
chociaż potencjalnie charakteryzować się możliwością reprezentowania róż-
nych opcji politycznych, a ta cecha dotyczy wyłącznie organów kolegialnych. 
W ich składzie mogą bowiem znaleźć się przedstawiciele tych różnorodnych 
opcji”14. Podkreślana też bywa różnica pomiędzy charakterem kompetencji 
Sejmu i  Senatu, „organami niewątpliwie przedstawicielskimi”, a  specyfiką 
kompetencji głowy państwa15.

Za traktowaniem prezydenta jako przedstawicielskiego organu narodu, 
a więc tak, jak czyni m.in. doktryna francuska, przemawia przede wszyst-
kim spełnianie przezeń koniecznego, z punktu widzenia współczesnej for-
muły suwerenności narodu i wymogów demokracji politycznej, warunku 
uznania za reprezentanta, jakim jest uzyskanie pełnomocnictwa (manda-

12 A.  Frankiewicz, Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawiciel-
skim narodu?, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki i M. Masaternak-Kubiak, Warszawa 2012, s. 342.

13 Zob. np. R. Mojak, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyj-
ne, red. W. Skrzydło, Lublin 2008, s. 296.

14 M. Kudej, op.cit., s. 62. Podobnie W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Warszawa 2009, s. 152; P. Uziębło, Demokracja przedstawicielska, [w:] Leksykon 
prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Szmyt, Warszawa 2010, s. 35.

15 Zob. K. Działocha, op.cit., s. 27.
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tu) w drodze wyborczej16. Oznacza to, że legitymacja prezydenta jest taka 
sama jak Sejmu i Senatu, a biorąc pod uwagę rzeczywistą dotychczasową 
frekwencję wyborczą i wielkość udzielanego mu w wyborach poparcia, na-
wet silniejsza17. Prezydent posiada także cechy organu przedstawicielskie-
go, jakim jest kadencyjność sprawowania funkcji i ponoszenie odpowie-
dzialności politycznej (wyborczej) w razie ubiegania się o reelekcję18. Mieć 
również należy na uwadze wykonywanie przez prezydenta mandatu sa-
modzielnie, zgodnie z założeniami koncepcji mandatu wolnego, przyjętej 
w odniesieniu do posłów i senatorów; tak samo jest on generalny, niezależ-
ny i nieodwoływalny19.

Przekonująca jest przy tym argumentacja, oparta na wykładni systemowej 
konstytucji i uwzględniająca socjologiczny oraz politologiczny punkt widze-
nia, tezy, iż prezydent „spełnia wszelkie warunki do tego, żeby reprezentować 
interesy narodu” i  „jako najwyższy przedstawiciel RP jest organem przed-
stawicielskim narodu, który w trakcie sprawowania urzędu powinien kiero-
wać się potrzebą realizacji dobra wspólnego, a nie wyłącznie potrzebą realiza-
cji zadań państwa”20. Słuszne jest też – moim zdaniem – stanowisko, zgodnie 
z którym prezydent – pomimo że jest organem jednoosobowym – jest w sta-
nie rozpoznawać potrzeby i  interesy narodu oraz podejmować stosowne do 
nich decyzje, a w następstwie tego reprezentować „pluralistyczny naród” i wy-
rażać jego wolę21, w szczególności aktywnie uczestnicząc w procesie stanowie-

16 Jak trafnie zauważa J. Kuciński: „Nie może być mowy o przedstawicielstwie Narodu 
bez wyborów” (op.cit., s. 44). Por. też moje opracowanie, Standardy wolnych wyborów parla-
mentarnych, Białystok 2007, s. 29.

17 Sprawia to, jak zauważa L.  Garlicki, że „materialnie rzecz biorąc, polski prezydent 
też jest przedstawicielem narodu i to odróżnia jego pozycję ustrojową od systemów, w któ-
rych prezydenta wybiera parlament lub inne ciało podobne” (Prawo konstytucyjne, Warszawa 
2011, s. 55).

18 Por. A.  Frankiewicz, op.cit., s.  335–336; K.  Wojtyczek, Prezydent Rzeczypospolitej, 
[w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki. Warszawa 2011, s. 366.

19 Por. M. Granat, Konstrukcja..., s. 88; P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz do przepisów, Kraków 2000, s. 44.

20 Zob. A. Frankiewicz, op.cit., s. 336–342.
21 Zob. L. Garlicki i P. Sarnecki w dyskusji na XLI Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakła-

dów Prawa Konstytucyjnego (Wisła, 3–5 czerwca 1999 r.) – Podstawowe pojęcia..., s. 70 i 73; 
P. Sarnecki, Prezydent..., s. 43–44.
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nia ustaw22. Niezmiernie ważne jest to, że prezydentowi reprezentowanie naro-
du umożliwiają powierzone mu przepisami konstytucyjnymi kompetencje23.

Pewne kontrowersje wywołuje również określenie statusu wybieralnych 
i odwoływalnych przez wyborców organów stanowiących samorządu tery-
torialnego: rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw. Z pewno-
ścią z uwagi „na ograniczony terytorialnie zakres ich legitymacji nie można 
ich traktować jako organów reprezentacji narodu”24. Inaczej jednak, jak się 
wydaje, należałoby podejść do całego systemu wspomnianych organów, któ-
ry jest instrumentem sprawowania władzy całego narodu w sprawach lokal-
nych. W przypadku poszczególnych organów stanowiących samorządu te-
rytorialnego oznaczać to musi niejako reprezentowanie przez nie pewnej, 
odnoszącej się do danej wspólnoty samorządowej, cząstki suwerenności na-
rodu, a co za tym idzie, sprawowanie przezeń władzy lokalnej poprzez rad-
nych gminnych i powiatowych oraz członków sejmików województw. Taki 
właśnie punkt widzenia odpowiada stanowisku Trybunału Konstytucyjne-
go, którego zdaniem „samorząd terytorialny można uznać za jedną z form 
szeroko rozumianej demokracji przedstawicielskiej, a rady gminy – za orga-
ny wyrażające wolę tej części Narodu, która zamieszkuje obszar danej gmi-
ny”25. Tym, co różni demokrację przedstawicielską na szczeblu lokalnym 
jako formy władzy zwierzchniej narodu od roli przedstawicielstwa central-
nego, jest przede wszystkim terytorialna ranga i charakter rozstrzyganych 
w jej ramach spraw.

W kontekście dokonanych ustaleń bardzo wymowne i nieprzypadkowe 
jest wysunięcie na czoło w tekście ślubowania radnych, zapisanym w usta-
wach z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa26 i o samorzą-
dzie powiatowym27, zobowiązania do „rzetelnego i sumiennego wykonywa-
nia obowiązków wobec Narodu Polskiego”, jak też „strzeżenia suwerenności 
i interesów Państwa Polskiego” (odpowiednio: art. 22 ust. 1 i art. 20 ust. 1). 

22 Por. M. Granat, Konstrukcja..., s. 88.
23 Zob. A. Frankiewicz, op.cit., s. 343–344.
24 L. Garlicki, op.cit., s. 55.
25 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 r., sygn. K. 17/98. Zob. też 

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. 
M. Zubik, Warszawa 2008, s. 43.

26 Tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 596.
27 Tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 595.
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Jako kontrargument wobec przedstawionego rozumowania nie powinno 
być podnoszone postanowienie art. 4 ust. 2 konstytucji, bowiem mowa jest 
w nim wyłącznie o mechanizmie (metodzie) sprawowania władzy przez na-
ród za pośrednictwem przedstawicieli. Zaryzykować chyba można jednak 
twierdzenie, że osoby wybrane do organów stanowiących samorządu teryto-
rialnego są jakby reprezentantami narodu w sprawowaniu terytorialnej wła-
dzy samorządowej.

Podobne wnioski nasuwają się w stosunku do wójtów (burmistrzów lub 
prezydentów miast); mają oni bowiem legitymację wyborczą mieszkańców 
jednostki samorządu terytorialnego, a także mogą być jej pozbawieni przez 
wyborców w drodze referendalnej procedury odwoławczej. O takim ich sta-
tusie przesądza jednak nie konstytucja, lecz ustawy zwykłe28.

Sumując dotychczasowe rozważania: konstytucyjna formuła sprawowa-
nia przez naród władzy zwierzchniej poprzez przedstawicieli w  aspekcie 
podmiotowym obejmuje: posłów, senatorów, prezydenta RP, osoby wybrane 
do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wójtów (burmi-
strzów i prezydentów miast).

Kolejnym zagadnieniem wymagającym skomentowania są formy insty-
tucjonalne uczestnictwa obywateli w procesie reprezentacji. Należy to moc-
no podkreślić: w  zakreślonych powyżej podmiotowych ramach demokra-
cji przedstawicielskiej aktem zwierzchniej woli narodu, mającym charakter 
władczy i niepodważalny, jest jedynie akt wyborczy, a w przypadku organów 
samorządu terytorialnego, o których była wyżej mowa – ponadto referenda 
odwoławcze. Tylko w wypadku tych aktów zbiorowość obywateli, zwana na-
rodem, występuje jako rzeczywisty dysponent władzy suwerennej.

Władcza specyfika aktu wyborczego zaznacza się w  prawnym legity-
mizowaniu wybranych reprezentantów i  organów przedstawicielskich do 
sprawowania władzy w  imieniu suwerena-narodu oraz egzekwowaniu od-
powiedzialności politycznej dotychczasowych mandatariuszy ubiegających 
się o reelekcję. W płaszczyźnie politycznej taka specyfika występuje jeszcze 
w kontekście funkcji programowo-politycznej wyborów, charakteryzującej 
się w szczególności dokonywaniem przez wyborców preferencji dla progra-

28 Konstytucja w tej sprawie poprzestaje na stwierdzeniu, iż: „Zasady i tryb wyborów 
oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa 
ustawa” (art. 169 ust. 3).
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mów politycznych, przedstawianych w kampanii wyborczej przez rywalizu-
jące ugrupowania. Zaznaczyć jednak należy, że w praktyce politycznej – po 
wyborach – programy te często nie są traktowane jako wiążące dyrektywy 
postępowania; czymś zwyczajnym jest „zapominanie” o obietnicach wybor-
czych, nie mówiąc już o tym, że prezentowane w kampaniach wyborczych 
programy „nie grzeszą” ostrością sformułowań i zawierają obietnice bez rze-
czywistego pokrycia29.

Prawo powoływania składu parlamentu, wraz z prawem powoływania in-
nych organów władzy publicznej, stanowi obecnie podstawową konsekwencję 
formuły suwerenności narodu; jak przyjęło się określać, jest „sercem współ-
czesnej demokracji”. W teorii demokracji współczesnej wiąże się to z wysu-
nięciem na pierwszy plan kwestii legitymizmu władzy państwowej; władza le-
gitymowana powinna pochodzić od narodu. Skoro nie jest realne w dużym 
organizmie państwowym rzeczywiste, permanentne wykonywanie władzy 
przez nominalny podmiot władzy najwyższej – naród, to konieczne stało się 
skonstruowanie, za pomocą odpowiednich środków instytucjonalnych, wię-
zi łączących nominalne prawo do władzy i rzeczywiście sprawowaną władzę. 
Więzi te są tworzone przez dokonanie aktu wyborczego, przyzwalającego na 
sprawowanie władzy upełnomocnionym w ten sposób przedstawicielom. In-
nymi słowy: podstawę mechanizmu, który możemy nazwać rządami przed-
stawicielskimi, stanowi powstanie w wyniku aktu wyborczego specyficznego 
stosunku polityczno-prawnego między suwerenem-narodem, a wyłonionymi 
przez niego organami. Istnienie tak rozumianej powszechnej reprezentacji jest 
immanentną cechą państw demokratycznych; jest ona w tych państwach źró-
dłem legitymizacji władzy oraz porządku konstytucyjnego. Mieć też należy na 
względzie, że w procesie wyborczej kreacji organów przedstawicielskich naj-
pełniej, najbardziej powszechnie współcześnie ujawnia się podmiotowość po-
lityczna obywateli; dla zdecydowanej większości ludzi jest to nawet jedyna for-
ma włączania się w życie publiczne.

Konstytucja, co jest zrozumiałe, określa tylko ogólne, kluczowe reguły 
procesu wyboru posłów, senatorów, prezydenta i członków organów stano-
wiących samorządu terytorialnego. Organizację i przebieg tego procesu, jak 
i wyboru wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) oraz posłów do Parla-

29 O funkcjach wyborów parlamentarnych piszę w: Standardy..., s. 18–48.
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mentu Europejskiego, obecnie reguluje kompleksowo ustawa z dnia 5 stycz-
nia 2011 r. – Kodeks wyborczy30.

Rola aktu wyborczego jako wyrazu woli suwerena-narodu dodatkowo 
zyskuje na znaczeniu w razie prawnego uniezależnienia reprezentantów od 
woli wyborców. Legitymizowanie w  wyborach przedstawicieli i  organów 
przedstawicielskich odbywa się w  drodze powierzenia wybranym przed-
stawicielom mandatów, będących pełnomocnictwami do pełnienia funkcji 
przedstawicielskiej przez z góry określony czas, zwany kadencją31. Wykonu-
jąc mandat, tak upełnomocniony członek zgromadzenia przedstawicielskie-
go zastępuje swoich mocodawców-wyborców w tworzeniu woli tego zgroma-
dzenia i realizacji jego funkcji ustrojowych. Okoliczność takiego zastępstwa 
nie musi być równoznaczna temu, że mandatariusz jest rzecznikiem woli 
wyborców ze swojego okręgu wyborczego, przekaźnikiem ich opinii i  ży-
czeń, jak to zakłada jedna z głównych koncepcji mandatu reprezentanta – 
mandatu imperatywnego (związanego, zależnego)32. Wprawdzie to wyborcy 
powierzają mandat, ale w czasie kadencji mogą oni być prawnie pozbawie-
ni możliwości instruowania swojego reprezentanta. Na takim właśnie zało-
żeniu jest oparta, obecnie powszechnie przyjęta w konstytucjach państw de-
mokratycznych w  stosunku do członków parlamentu, koncepcja mandatu 
wolnego, która uznając ich za reprezentantów narodu jako całości, nakazu-
je im kierować się wyłącznie sumieniem i względem na interesy ogólnopań-
stwowe, a to oznacza, że nie mogą otrzymywać żadnych zleceń lub instruk-
cji od wyborców; nie ponoszą oni też w czasie kadencji odpowiedzialności 
przed swoimi wyborcami. Wyborcy w swoim okręgu wyborczym powołu-
ją zatem nie swoich reprezentantów, lecz reprezentantów narodu33. W  tej 

30 Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.
31 Por. moje opracowanie: Mandat przedstawiciela (próba zdefiniowania), „Państwo 

i Prawo” 1998, z. 3.
32 O koncepcjach mandatu przedstawiciela zob. zwłaszcza K. Grajewski, Odpowiedzial-

ność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s. 19 i n.; M. Kruk, 
Koncepcja mandatu przedstawicielskiego w konstytucyjnej doktrynie i praktyce, „Przegląd Sej-
mowy” 1993, nr 4, s. 15 i n.; J. Szymanek, Reprezentacja i mandat parlamentarny, Warszawa 
2013, s. 261 i n.; B. Zawadzka, Model przedstawicielstwa socjalistycznego. Studium porównaw-
cze z teorii reprezentacji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 19 i n.

33 Innego zdania jest M. Kudej, op.cit., s. 59. Zob. moim zdaniem trafną krytykę J. Ja-
skierni tego stanowiska – głos w dyskusji, ibidem, s. 69.
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klasycznej koncepcji reprezentacji, będącej „próbą pogodzenia ze sobą dwu 
sprzecznych stwierdzeń: przyznania władzy całemu narodowi (suwerenność 
narodu) oraz niemożności wykonywania władzy przez cały naród”34, wola 
przedstawicieli jest zarachowywana podmiotowi władzy suwerennej – naro-
dowi. Jej uzasadnieniem jest tzw. fikcja reprezentowania, którą można lapi-
darnie opisać następująco: „naród nie posiada żadnej konkretnej woli, wolę 
tę formułują jego przedstawiciele i jest ona przypisywana narodowi. Istnieje 
więc jedna tylko wola, reprezentantów, która jest wolą narodu. W takim je-
dynie sensie naród posiada wolę”35. Występowanie przedstawicielstwa ogól-
nokrajowego w roli „głosu narodu”, arbitralne orzekanie o jego pragnieniach 
i interesach prowadzić może do wniosku, że w świetle wspomnianej koncep-
cji naród, jako suweren, realnie istnieje tylko w momencie przekazywania 
władzy przedstawicielom, czyli wówczas, gdy ich wybiera36.

Przedstawioną koncepcję mandatu wolnego przyjmuje również Konsty-
tucja RP, stanowiąc, iż posłowie i senatorowie są „przedstawicielami Naro-
du” i „nie wiążą ich instrukcje wyborców” (art. 104 ust. 1 i art. 108), oraz nie 
formułując zasady odpowiedzialności przed wyborcami. Potwierdza ją usta-
wa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora37: „Posło-
wie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu” (art. 1 
ust. 1). Nadmieńmy, że ustawa ta nakłada na nich obowiązek „informować 
wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani” 
(art. 1 ust. 2). Oprócz tego nakazuje posłom i senatorom przyjmować „opi-
nie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji”. Nakaz ten nie jest 
jednak równoznaczny z aprobatą mandatu imperatywnego, bowiem wymie-
nionymi w ustawie wyrazami woli wyborców parlamentarzyści nie są bez-
względnie związani – jedynie „biorą je pod uwagę w swej działalności par-
lamentarnej” (art. 21 ust. 1). Takie postawienie sprawy wprawdzie narusza 
w pewnym stopniu sztywny, klasyczny schemat mandatu wolnego, ale nie 

34 E.  Popławska, Zasada rządów przedstawicielskich i  formy demokracji bezpośredniej, 
[w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 126.

35 M. Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja 
prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994, s. 10.

36 M. Sobolewski, Zasady demokracji burżuazyjnej i  ich zastosowanie, Warszawa 1969, 
s. 21. Zob. też np. K. Grajewski, Mandat przedstawicielski – pojęcie i rodzaje, [w:] Leksykon..., 
s. 255.

37 T. j. Dz.U. 2011 Nr 7, poz. 29, Nr 117, poz. 676; 2012 poz. 1544.
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podważa fundamentalnej, konstytutywnej jego cechy, jaką jest niezależność 
reprezentanta w formułowaniu woli parlamentu.

Konstytucja nie definiuje charakteru mandatu członka organu sta-
nowiącego samorządu terytorialnego. Nawiązanie do koncepcji manda-
tu wolnego, odpowiednie do specyfiki terytorialnych przedstawicielstw, 
w ustawach samorządowych jest jednak wyraźne. W myśl tych ustaw „rad-
ny jest zobowiązany „kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gmi-
ny (powiatu, województwa)”. Wprawdzie „utrzymuje stałą więź z  miesz-
kańcami oraz ich organizacjami, a  w  szczególności przyjmuje zgłaszane 
przez mieszkańców gminy (powiatu, województwa) postulaty i przedsta-
wia je organom województwa do rozpatrzenia”, ale „nie jest jednak związa-
ny instrukcjami wyborców”38. Jak już wcześniej była mowa, na założeniach 
takiej koncepcji mandatu opiera się uzyskane w wyborach pełnomocnic-
two prezydenta. To samo – z uwzględnieniem diametralnie innej charakte-
rystyki zajmowanego miejsca w systemie władzy publicznej – można było-
by powiedzieć o jednoosobowych organach wykonawczych gmin (wójcie, 
burmistrzu i prezydencie miasta), gdyby nie procedura odwołalności przez 
wyborców, która może być wobec nich zastosowana, specyficzna dla kon-
strukcji mandatu imperatywnego.

W  przypadku oparcia przedstawicielstwa na klasycznej konstrukcji 
mandatu wolnego szczególnego znaczenia nabiera egzekwowana w wybo-
rach odpowiedzialność (odpowiedzialność wyborcza), gdyż jest jedyną for-
mą odpowiedzialności przedstawiciela przed wyborcami, używając innego 
określenia – jego „rozliczalności”39, jaką dopuszcza konstrukcja mandatu 
wolnego.

Tylko w nielicznych państwach obecnie istnieją – specyficzne dla systemu 
mandatu imperatywnego – prawne możliwości pozbawiania przez wybor-
ców pełnomocnictw reprezentantów przed upływem kadencji. Nie stanowią 
one jednakże jakiejś reguły; są raczej wyjątkiem od ogólnie obowiązującej 
formuły mandatu wolnego. Tam zaś, gdzie tego rodzaju formę odpowie-
dzialności przyjęto, to zwykle nie dotyczy ona członków parlamentu (do 

38 Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2013 
poz. 1318), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 23 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie województwa.

39 Tak J. Szymanek, op.cit., s. 25.
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wyjątków należą: Białoruś, Ekwador, Nigeria i Wenezuela40); albo też – tak 
jak w przypadku Szwajcarii – zasada odwołalności odnosi się tylko do ca-
łych składów zgromadzeń, a nie pojedynczych mandatariuszy. Na tym tle 
szczególnie rysuje się procedura recall w USA, która umożliwia odwoływa-
nie przez obywateli piastujących urzędy obsadzane w drodze wyborów: w 18 
stanach na szczeblu stanowym, a w 36 – lokalnym41.

Odwołalność przez wyborców całych zgromadzeń przedstawicielskich 
znana jest obecnie również polskiemu porządkowi prawnemu, lecz jedy-
nie na szczeblu lokalnym – w odniesieniu do organów uchwałodawczych sa-
morządu lokalnego, czyli sejmików województw, rad powiatów i rad gmin. 
Stanowi ona wyraz uznania zachodzenia kolektywnego stosunku przedsta-
wicielstwa – między wspomnianymi organami a ludnością przez nie repre-
zentowaną, czyli ogółem mieszkańców jednostki samorządu terytorialne-
go. Na koncepcji tego typu stosunku przedstawicielstwa opiera się również 
przyznane mieszkańcom jednostek samorządowych szczebla gminne-
go uprawnienie do odwoływania przed upływem kadencji wójtów (burmi-
strzów i prezydentów miast). Wspólną konstytucyjną podstawą stosowania 
obu tych procedur odwoławczych jest art. 170 ustawy zasadniczej, mówiący 
o prawie członków wspólnoty samorządowej odwoływania – w drodze refe-
rendum – „pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu te-
rytorialnego”.

IV.

Jak już była mowa, sformułowanie Konstytucji RP, iż naród sprawuje władzę 
„bezpośrednio”, jest utożsamiane z pojęciem demokracji bezpośredniej i jej 
formami instytucjonalnymi.

Określenie „demokracja bezpośrednia” uzyskało powszechną akceptację 
w doktrynie konstytucyjnej i  teorii demokracji42. Używane jest ono głów-

40 Zob. Direct Democracy. The International IDEA Handbook, Stockholm 2008, s. 115.
41 Ibidem, s. 112. Zob. też K. Zwierzchowski, Amerykańskie instytucje demokracji bez-

pośredniej, Białystok 2005, s. 27 i n.
42 Niekiedy jednak zastępowano je i  do dziś się zastępuje innymi terminami. Max 

Weber  – na przykład  – posługiwał się określeniem „demokracja natychmiastowa”, James 



170 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2014/2

nie w dwóch aspektach, które można nazwać: ogólnoustrojowym i instytu-
cjonalnym. Pierwszy z nich służy ujmowaniu takiego systemu ustrojowego, 
w którym obywatele sami – bezpośrednio – rozstrzygają o wszystkich istot-
nych sprawach publicznych. System taki jest pozbawiony instrumentów od-
działywania społeczeństwa na treść decyzji we wspomnianych sprawach po-
przez organy przedstawicielskie, gdyż podmiot władzy najwyższej, suweren, 
rządzi wprost, nie korzystając z jakiegokolwiek pośrednictwa43.

W  drugim aspekcie, instytucjonalnym, demokracja bezpośrednia i  jej 
formy instytucjonalne są traktowane jako jedna z płaszczyzn realizacji idei 
suwerenności narodu (ludu) lub partycypacji społecznej w  sprawowaniu 
władzy publicznej, występująca obok instytucji demokracji przedstawiciel-
skiej, czyli pośredniej. W ujęciu takim naród działa – jako suweren – w for-
mach zarówno bezpośrednich, jak i  pośrednich poprzez swoich reprezen-

Madison – „demokracja czysta”, a Thomas Paine – „demokracja prosta” (zob. M. Marczew-
ska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w  teorii i  praktyce politycznej, Lublin 2001, przyp. 72, 
s. 30). Wspomnijmy też o terminie „demokracja populistyczna”, którego zwolennicy postu-
lują całkowite zlikwidowanie instytucji i  mechanizmów pośredniczących między ludem 
a władzą, oraz rządy większości opierające się na bezpośrednio wyrażanej woli społeczeń-
stwa (szerzej o pojmowaniu demokracji populistycznej zob. ibidem, s. 35–37). Odnotować 
ponadto należy fakt używania określenia „demokracja partycypacyjna”, które przez jednych 
teoretyków bywa odnoszone do wszelkich przejawów aktywności obywateli w  procesach 
decyzyjnych, w tym poprzez wykorzystywanie mechanizmów przedstawicielskich, a w osta-
tecznym rezultacie „wpływu politycznego obywateli na to, kto i w jaki sposób rządzi”, a przez 
innych – jedynie do bezpośredniego uczestnictwa jednostek we wspomnianych procesach 
(zob. A. Antoszewski, Formy partycypacji obywateli w procesie politycznym, [w:] Demokracje 
zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski i R. Herbut, Wrocław 2008, 
s. 253–255).

43 Jak pisze G. Sartori, demokrację bezpośrednią można zdefiniować jako „demokrację 
bez przedstawicieli i bez przedstawicielskich «pasów transmisyjnych»” (Teoria demokracji, 
Warszawa 1994, s. 145–146). Dodajmy, iż uczony ten wyodrębnia demokracje: a) bezpośred-
nią, b) poprzez referendum, c) wyborczą i d) przedstawicielską. Demokrację przez referen-
dum uznaje on za rodzaj demokracji bezpośredniej. Jego zdaniem są jednak powody uzasad-
niające traktowanie jej jako odrębnego gatunku: „pierwszy to ten, że demokracja poprzez 
referendum jest »bezpośrednia« w tym sensie, iż nie istnieją w niej ciała pośredniczące; traci 
jednak inną cechę demokracji bezpośredniej – bezpośredniość wzajemnych oddziaływań. 
Jest to [...] demokracja bezpośrednia odizolowanych, odrębnych jednostek  – nieoddziału-
jących na siebie uczestników. To ważna różnica. Drugim powodem jest to, że instrument 
referendum można także wprowadzić do teorii i  praktyki demokracji przedstawicielskiej” 
(ibidem, s. 146–147).
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tantów. Takie właśnie rozumienie demokracji bezpośredniej – jako jednego 
z elementów szerszego procesu społecznej aktywności w sprawowaniu wła-
dzy w państwie – będzie przydatne w dalszych naszych rozważaniach.

W  jego kontekście sprawą o  kardynalnym znaczeniu jest ustalenie, ja-
kie formy aktywności społecznej, sposoby wyrażania przez obywateli swej 
woli, należy uznać za instytucje demokracji bezpośredniej, czyli stwierdze-
nie zakresu rzeczowego pojęcia „formy instytucjonalne demokracji bezpo-
średniej”. W kwestii tej zaznacza się duże zróżnicowanie poglądów. Niewiele 
wnoszą formułowane w literaturze przedmiotu ogólne definicje demokracji 
bezpośredniej. Jak zauważa B. Banaszak: „Wspólną cechą większości z nich 
jest osobisty udział członków zbiorowego podmiotu suwerenności (obywa-
teli państwa-miasta, wolnej ludności męskiej, narodu, ludu, ludu pracujące-
go) w wypełnianiu przez nich funkcji publicznych”44. Wiele definicji ograni-
cza się do lakonicznej konstatacji, iż istotą demokracji jest udział obywateli 
w sprawowaniu przynależnej im władzy suwerennej bez jakiegokolwiek po-
średnictwa, a  zatem bezpośrednie ich uczestnictwo w  rozstrzyganiu waż-
nych spraw publicznych. W oparciu o tego rodzaju stwierdzenia niemożliwe 
jest stworzenie zamkniętego katalogu instytucji demokracji bezpośredniej, 
ponieważ pozostawiają one szerokie pole dla swobodnych interpretacji. Ko-
nieczne jest zatem przyjrzenie się opracowaniom tych teoretyków, którzy nie 
poprzestają na sformułowaniu ogólnej definicji demokracji bezpośredniej, 
ale oprócz tego wskazują na jej konkretne formy instytucjonalne.

Za skrajne należy uznać spojrzenie na demokrację bezpośrednią traktu-
jące jako jej formy instytucjonalne wszelkie przejawy aktywności społecz-
nej nakierowane na oddziaływanie na bieg spraw publicznych lub mające 
na celu artykulację woli i interesów obywateli. Takie podejście było charak-
terystyczne m.in. dla doktryny prawa konstytucyjnego państw socjalistycz-
nych45, a  już nadzwyczaj silnie zaznaczało się w  literaturze politologicznej 

44 B.  Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycz-
nych, Kraków 2004, s. 299.

45 Jego wyrazicielem w PRL był np. S. Zawadzki, który konstatował, iż „dla stanowiska 
konstytucjonalizmu socjalistycznego w omawianej kwestii jest znacznie szersze niż w kon-
stytucjonalizmie burżuazyjnym potraktowanie form demokracji bezpośredniej; utożsamia-
nie ich z wszelkimi pozaprzedstawicielskimi formami demokracji” – zob. Z.  Jarosz, S. Za-
wadzki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1980, s. 158–160.
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i prawnej w ZSRR, w której do wspomnianych form zaliczano m.in. referen-
dum, konsultacje ludowe, wybory, odwołalność przedstawicieli przez wy-
borców, współdziałanie z organami państwowymi (np. komitety i  zespoły 
obywatelskie, ławnicy ludowi, sądy społeczne), zebrania pracownicze, udział 
w  wiecach, pochody pierwszomajowe, kontrolę społeczną, indywidualne 
skargi i  wnioski, a  nawet rewolucje, zwłaszcza „rewolucję socjalistyczną”. 
W prezentowanym ujmowaniu demokracji bezpośredniej w państwie socja-
listycznym łatwo można było dostrzec dążność do dowiedzenia, za wszelką 
cenę, demokratycznego charakteru ustroju tych państw, jak też słuszności 
głoszonej wówczas tezy o wyższości „demokracji socjalistycznej” nad „de-
mokracją burżuazyjną”, która rzekomo nie tworzyła obywatelom tak sze-
rokich możliwości uczestniczenia w zawiadywaniu sprawami publicznymi.

Za szerokie jest również – moim zdaniem – zaliczanie do instytucji de-
mokracji bezpośredniej uczestnictwa obywateli w  podejmowaniu decyzji 
o charakterze personalnym (podmiotowym), wyrażającego się w rozstrzy-
ganiu – w drodze cyklicznych wyborów lub poprzez odwoływanie – o skła-
dach osobowych ciał przedstawicielskich (parlamentów, organów uchwa-
łodawczych samorządu terytorialnego) lub obsadzie określonych urzędów 
i stanowisk w systemie władzy publicznej (np. głowy państwa, jednoosobo-
wych organów wykonawczych samorządu terytorialnego, sędziów)46. Rozta-
czanie pojęcia „demokracja bezpośrednia” na wybory oraz odwoływalność, 
będące – jak się wydaje – pewną, zwykle nieuświadamianą, reminiscencją 
anachronicznego dziś kojarzenia demokracji wyłącznie z demokracją bez-
pośrednią, budzi zasadnicze zastrzeżenia. Jak trafnie zauważa K.  Zwierz-
chowski, „taki postulat będzie w  pełni racjonalny tylko wtedy, gdy uzna-

46 Zob. np. A.  Lijphart, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Govern-
ment in Twenty One Countries, New Haven 1984, s. 198 i n. W literaturze polskiej tak m.in. 
A. Antoszewski, hasło demokracja, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski i R. Herbut, 
Wrocław 2000, s. 90; W. Kraluk, O rozumieniu i regulacji normatywnej demokracji bezpośred-
niej w nowej konstytucji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. III, s. 22; K. Walczuk, Zasada 
suwerenności narodu, [w:] M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju 
politycznego państwa, Poznań 2012, s. 116. Takie podejście do zakresu form instytucjonal-
nych demokracji bezpośredniej można wywieść również ze sposobu widzenia tej demokracji 
przez K. Complaka – jego zdaniem odznacza się ona tym, że „sam lud stanowi o swoich spra-
wach i zapewnia ich realizację przez każdorazowo powoływanych wykonawców jego woli” 
(Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 1007, s. 79).
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my supremację formy wyrażania woli suwerena za zasadniczą przesłankę 
odróżnienia instytucji demokracji bezpośredniej od przedstawicielskiej”47. 
Wprawdzie wybory i odwoływanie, jako formy wyrażania woli społecznej, 
odznaczają się osobistą aktywnością obywateli, niemniej są ściśle sprzężo-
ne z istotą przedstawicielstwa, będąc procedurami zapoczątkowującymi lub 
przerywającymi proces reprezentacji. Tym samym interpretacja demokracji 
bezpośredniej, o której mowa, zaciera dychotomię instytucjonalną między 
tym rodzajem demokracji a demokracją przedstawicielską. Stanowisko takie 
siłą rzeczy stawia w wątpliwość trafność nadania w Polsce procedurze odwo-
ływania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wój-
tów (burmistrzów i prezydentów miast) miana „referendum”.

Z powyżej przedstawionych powodów, moim zdaniem, jest pozbawione 
podstaw przyrównywanie do demokracji bezpośredniej współczesnych wy-
borów parlamentarnych, zwłaszcza proporcjonalnych, uzasadniane tym, że 
wyborcy dokonując w nich preferencji programowej, opowiadają się za okre-
ślonym kierunkiem polityki państwa, w konsekwencji czego parlament sta-
je się forum rozmaitych stanowisk i interesów partykularnych48. Nie przeko-
nuje również, niekiedy przytaczany za uznawaniem instytucji odwołalności 
za instrument demokracji bezpośredniej, argument, iż stymulując silniejsze 
uzależnienie mandatariusza od jego wyborców, modyfikuje ona model decy-
zyjny systemu przedstawicielskiego49.

Podjęcie decyzji w  sprawie akceptacji jednej z  prezentowanych w  lite-
raturze przedmiotu zawężających interpretacji zakresu instytucjonalnego 
demokracji bezpośredniej, utożsamianej z  podejmowaniem rozstrzygnięć 
o charakterze rzeczowym, nie jest zadaniem prostym. W ramach tego nur-
tu najczęściej za kryteria uznawania metod partycypacji społecznej za formy 

47 K. Zwierzchowski, op.cit., s. 17.
48 Por. E. Popławska, op.cit., s. 140–141.
49 Zob. K. Zwierzchowski, op.cit., s. 18–19. Konstatacja ta odnosi się również do proce-

dury recall w USA, która nadzwyczaj często jest klasyfikowana – w tym też w literaturze pol-
skiej (zob. np. M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 187; 
J.  Czajowski, A.  Kulig , Konstytucyjny system organów państwa, Koszalin 2000, s.  25–26; 
M. Jagielski, Referendum, [w:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. M. Ma-
łajny, Warszawa 2013, s. 310, 312; M. Musiał-Karg, Referenda w państwach europejskich. Teo-
ria, praktyka, perspektywy, Toruń 2008, s. 93–94; P. Uziębło, Demokracja bezpośrednia, [w:] 
Leksykon prawa konstytucyjnego, s. 24, 26) – jako instytucja demokracji bezpośredniej.
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instytucjonalne demokracji bezpośredniej są przyjmowane: 1) wypowiada-
nie woli tylko w drodze głosowania; 2) podejmowanie ostatecznych, praw-
nie wiążących rozstrzygnięć; 3) uczestnictwo obywateli tylko w procesie sta-
nowienia prawa. Zastosowanie któregokolwiek z wymienionych kryteriów 
popada w dysonans w konfrontacji z zazwyczaj przyjmowanym w literatu-
rze przedmiotu tradycyjnym katalogiem instytucji demokracji bezpośred-
niej, który obejmuje: zgromadzenie ludowe, wszystkie kategorie referendów, 
inicjatywę ludową, weto ludowe, a  oprócz tego  – nierzadko  – konsultacje 
i plebiscyt50. Takie ujęcie sposobów bezpośredniego uczestnictwa obywateli 
w sprawowaniu władzy nie jest bowiem podporządkowane któremukolwiek 
z  wymienionych wyżej kryteriów. Opowiedzenie się za pierwszym z  wy-
mienionych kryteriów oznaczać musi objęcie pojęciem demokracji bezpo-
średniej tylko zgromadzeń ludowych i wszystkich postaci referendum; jesz-
cze węższy byłby zestaw instytucji demokracji bezpośredniej w przypadku 
akceptacji drugiego kryterium – zgromadzenie ludowe oraz nie wszystkie 
referenda, lecz jedynie te, których wyniki mają charakter rozstrzygający. 
Najwięcej form aktywności obywatelskiej podpada pod trzecie kryterium – 
zgromadzenie ludowe, te referenda, których przedmiotem są akty norma-
tywne (a zatem nie wszystkie), inicjatywa ludowa, weto ludowe oraz konsul-
towanie wspomnianych aktów.

Niezmiernie symptomatyczne jest to, że wszystkie wymienione przejawy 
aktywności społecznej niekonsekwentnie zalicza do instytucji demokracji 
bezpośredniej pokaźna część autorów, opowiadających się za którymś z wy-
mienionych trzech zawężających sposobów pojmowania zakresu form de-
mokracji bezpośredniej, traktując przyjęte w definicji kryterium demokracji 
bezpośredniej za immanentną jej cechę, a później zaliczając do niej również 

50 Pojęcie „plebiscyt” jest rozumiane niejednakowo w zależności od gałęzi prawa i kon-
kretnego systemu prawa. W  prawie międzynarodowym publicznym rozumie się pod nim 
wypowiedzenie się w głosowaniu powszechnym ludności zamieszkującej pewne terytorium 
(lub na nim urodzonej) w sprawie jego przynależności państwowej, jego niepodległości lub 
określenia jego statusu międzynarodowego. Pojęcia tego używa się także w prawie konsty-
tucyjnym, głównie państw europejskich. W niektórych państwach (np. w Wielkiej Brytanii 
i Francji) przyjmuje się, że – w odróżnieniu od referendum, które polega na rozstrzygnięciu 
pewnego problemu – jest głosowaniem przeprowadzonym w celu wyrażenia przez obywateli 
zaufania dla osób sprawujących władzę. W innych państwach (np. w Szwajcarii) określenia 
„plebiscyt” i „referendum” są uznawane za synonimy.
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formy, które nie spełniają tego wymogu. Przyczynami tego mogą być pew-
ne przyzwyczajenia, uleganie stereotypom, czy też po prostu – dezorienta-
cja, wynikająca z braku ogólnie akceptowanej definicji demokracji bezpo-
średniej, niepozostawiającej szerokiego pola dla różnorodnych interpretacji. 
Pewne jest natomiast, że taka sytuacja jest przyczyną wielu nieporozumień 
i niejednoznacznego, nieklarownego postrzegania rozpatrywanej tu płasz-
czyzny realizacji idei suwerenności narodu.

Sądzę, iż idei demokracji bezpośredniej, jej sensowi i celowi, najbardziej 
odpowiada najradykalniejsze jej pojmowanie – jako ogółu form instytucjo-
nalnych wyrażania woli obywateli mających charakter władczy, czyli takich, 
które umożliwiają im podejmowanie ostatecznych, niepodważalnych decy-
zji dotyczących spraw publicznych. Oznaczać to musi postawienie poza ra-
mami demokracji bezpośredniej referendów opiniodawczych, inicjatywy lu-
dowej, weta ludowego oraz konsultacji społecznych. Instytucje te należałoby 
umiejscowić raczej w rzędzie innego typu uprawnień obywatelskich wspie-
rających realizację idei suwerenności narodu – umożliwiających inspirację 
i wyrażanie opinii w przedmiocie sprawowania władzy publicznej. Ich isto-
tą jest jedynie artykułowanie stanowisk obywateli wobec określonych kwe-
stii społecznych, a nie przesądzanie o ich rozwiązaniu, co przypada w udzia-
le odpowiednim ogniwom aparatu władzy publicznej.

W przypadku inicjatywy ludowej, rozumianej jako „instytucja partycy-
pacji obywatelskiej, która pozwala określonej liczbowo grupie, wchodzącej 
w skład zbiorowego podmiotu suwerenności, przedstawić, legislaturze bądź 
bezpośrednio samemu ludowi, wniosek zawierający propozycję przyjęcia 
bądź, zmiany lub odrzucenia aktu normatywnego”51, mamy do czynienia 
z czynnością o charakterze proceduralnym, wszczynającą jedynie postępo-
wanie legislacyjne, a nie będącą jego zwieńczeniem. Zauważmy też, że weto 
ludowe, polegające na uprawnieniu określonej grupy obywateli do zgłoszenia 
sprzeciwu wobec uchwalonej przez parlament ustawy i domagania się prze-
prowadzenia w tej sprawie referendum, może „przeistoczyć się” w instytucję 
demokracji bezpośredniej, jeżeli jego następstwem będzie przeprowadzenie 
referendum. Z kolei konsultacje społeczne są pod względem swej skutecz-

51 P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych 
państw obcych, Warszawa 2006, s. 31.
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ności formalnie tożsame z  referendum opiniodawczym, nazywanym rów-
nież – nie bez racji – referendum konsultacyjnym; instytucje te różni nato-
miast metoda wypowiedzi i kwantyfikacji woli społecznej.

Sumując: w przyjętym przeze mnie rozumieniu demokracji bezpośred-
niej zawierają się wyposażone w uprawnienia władcze zgromadzenia ludowe 
oraz referenda stanowiące52. Stanowisko moje koreluje z określeniem uży-
tym w art. 4 ust. 2 konstytucji: naród „sprawuje władzę”, które – jeżeli trak-
tować je z należytą precyzją – odnoszone być musi tylko do form aktywności 
społecznej, polegających na podejmowaniu decyzji posiadających moc osta-
teczną, niepodważalną, a więc w pełni władczych. Konsekwencją przyjęcia 
tego stanowiska jest konstatacja, iż Konstytucja RP przewiduje tylko jedną 
procedurę bezpośredniego sprawowania władzy przez naród, zarazem bę-
dącą instytucjonalnym przejawem demokracji bezpośredniej – referendum 
stanowiące: ogólnokrajowe i lokalne (wojewódzkie, powiatowe, gminne).

Konstytucja RP stanowi, iż przedmiotem referendum ogólnokrajowego, 
mającego zawsze charakter fakultatywny, mogą być: 1) sprawy o szczegól-
nym znaczeniu dla państwa (art. 125 ust. 1); 2) wyrażenie zgody na ratyfi-
kację umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej 
lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwo-
wej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 3 konstytucji); 3) zatwierdzenie usta-
wy o zmianie konstytucji dotyczącej przepisów rozdziału I, II i XII (art. 235 
ust. 6 konstytucji). Wyniki dwóch pierwszych rodzajów referendów są wią-
żące w razie udziału w głosowaniu więcej niż połowy uprawnionych do gło-
sowania (art. 125 ust. 3)53. Odmiennie jest uregulowana kwestia wiążącego 
rezultatu referendum zatwierdzającego zmiany konstytucji. W  tym przy-
padku został odrzucony wymóg frekwencji wyborczej. Art. 235 ust. 6 kon-
stytucji uznaje zmianę konstytucji za przyjętą, jeżeli za zmianą opowiedziała 

52 Mieści się w nim oprócz tego, znana w USA w stanie Kolorado, instytucja „odwoły-
wania” przez wyborców orzeczeń sądowych (revocation of sentence), stwierdzających niekon-
stytucyjność aktów normatywnych – zob. P. Uziębło, Inicjatywa..., s. 21–22.

53 Ustawa z  dnia 14 marca 2003  r. o  referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr  57, 
poz.  507 ze zm.) uzależnia ponadto moc wiążącą referendum od tego, czy wynik referen-
dum był rozstrzygający. W myśl tej ustawy rozstrzygnięcie w referendum następuje, jeżeli: 
1) w odpowiedzi na postawione pytanie oddano większość ważnych głosów pozytywnych 
lub negatywnych, 2) na jeden z zaproponowanych wariantów rozwiązań w sprawie poddanej 
pod głosowanie oddano najwięcej ważnych głosów (art. 66 ust. 1).
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się większość głosujących. A zatem, o mocy wyników tego rodzaju referen-
dum rozstrzyga jedynie rozkład oddanych głosów54.

Konstytucja nie określa warunków, od spełnienia których jest uzależnione 
uznanie wyników referendów lokalnych za wiążące, ograniczając się tylko do 
ogólnego wskazania, że w ich drodze członkowie wspólnoty mogą decydować 
„o  sprawach dotyczących tej wspólnoty, w  tym o  odwołaniu pochodzącego 
z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego” (art. 170). Czy-
ni to natomiast ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym55, 
ustalając, że referendum lokalne, w którym jest rozstrzygana sprawa dotycząca 
danej terytorialnej samorządowej wspólnoty, jest ważne, jeżeli wzięło w nim 
udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania56.

Znaczenie instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce jako narzę-
dzia władzy narodu znacznie osłabia nieprzyznanie obywatelom upraw-
nienia do decydowania w  sprawie zarządzenia takiego referendum. Usta-
wa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym przewiduje tylko 
możliwość przedłożenia Sejmowi, prawnie niewiążącego, popartego przez 
co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum, wniosku 
o poddanie przez ten organ pod referendum określonej sprawy o szczegól-
nym znaczeniu dla państwa. O ewentualnym zarządzeniu referendum w ta-
kiej sytuacji nie rozstrzyga wola obywateli, choćby była nawet – jak wykazuje 

54 Jeżeli wynik referendum ogólnokrajowego „w sprawie (sprawach) o szczególnym zna-
czeniu dla państwa” jest wiążący, to zgodnie z art. 67 ustawy o referendum ogólnokrajowym 
właściwe organy państwowe są zobowiązane podjąć niezwłocznie (nie później niż w terminie 
60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum) odpowiednie 
czynności dla jego realizacji – poprzez wydanie aktów prawnych lub podjęcie innych decyzji. 
Zauważyć należy, że skuteczność tego postanowienia może być w praktyce osłabiona w następ-
stwie nieopatrzenia go żadną sankcją wiążącą się z niezrealizowaniem wskazanego obowiązku. 
Por. J. Repel, Nowa ustawa o referendum, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 3, s. 32.

55 T. j. Dz.U. 2013 poz. 706.
56 Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie pod-

danej pod głosowanie oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Inny wymóg przewidziany 
został w przypadku referendum gminnego w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców 
na cele publiczne; wynik tego referendum jest rozstrzygający, gdy za samoopodatkowaniem 
oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów. Nadmieńmy, że w przypadku referendum w spra-
wie odwołania pochodzącego z wyborów powszechnych i bezpośrednich organu jednostki 
samorządu terytorialnego jego ważność jest uwarunkowana uczestnictwem w głosowaniu 
co najmniej 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
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praktyka – wielokrotnością ustawowego wymogu liczby zebranych podpi-
sów, lecz wola większości parlamentarnej. Nadmieńmy, że w świetle danych 
International IDEA z 2008 r. prawo wiążącego inicjowania referendum zo-
stało przyznane obywatelom 37 państw57. W państwach tych unormowania 
prawne tak zapoczątkowywanego procesu referendalnego dalekie są od jed-
nolitości. Z pewnością wspólne im jest jednak wyrażanie koncepcji referen-
dum jako mechanizmu, w którym obywatele w pełni korzystają z przynależ-
nego im atrybutu suwerenności, a zatem nie tylko gwarantującego im prawo 
do udziału w referendum, ale też i prawo do referendum, czyli uprawnienie 
do wyrażania w sposób wiążący woli w przedmiocie jego zarządzenia58.

Tego rodzaju mechanizm w Polsce jest tylko ustanowiony ustawą z dnia 
15 września 2000 r. o referendum lokalnym, w myśl której jest ono zarządza-
ne przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego z własnej ini-
cjatywy lub na wniosek co najmniej: 10% uprawnionych do głosowania miesz-
kańców gminy lub powiatu i 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców 
województwa. Jeżeli wniosek spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do 
rozstrzygnięć sprzecznych z prawem, referendum musi być zarządzone. Wy-
jątkiem jest referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego, o którego przeprowadzeniu zmuszony jest posta-
nowić komisarz wyborczy na wniosek wyborców, spełniający wymogi ustawy.

Pozakonstytucyjną, przewidzianą w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (art.  36 i  37) formą aktywności obywatelskiej są ze-
brania wiejskie i – w znacznie mniejszym stopniu – ogólne zebrania miesz-
kańców osiedli59. Utożsamianie ich ze zgromadzeniami ludowymi byłoby 

57 Direct Democracy..., s.  62. O  jednym z  nich  – Nowej Zelandii  – piszę w: Instytucja 
referendum w Nowej Zelandii, „Studia Wyborcze” 2013, t. XVI.

58 W literaturze przedmiotu słusznie są te dwa typy praw rozróżniane – zob. np. M. Ja-
błoński, Referendum ogólnokrajowe w  polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001, s.  16; 
M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskie-
go w Polsce, Warszawa 2010, s. 84. Wyposażenie obywateli w takie uprawnienie stanowi kry-
terium wyodrębniania, jako osobnego typu, referendum określanego jako niekontrolowane 
(zob. np. M. Musiał-Karg, op.cit., s. 71–72) lub oddolne (zob. np. A. Rytel-Warzocha, Referen-
dum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011, s. 269).

59 Por. S. Michałowski, Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym – formy 
i ich realizacja, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-
-Rytko, Lublin 2010, s. 56.
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jednak poważnym nadużyciem ze względu na zmarginalizowanie ich roli do 
uprawnień niewładczych, głównie opiniodawczych60.

V.

Osobnym problemem wymagającym rozstrzygnięcia ze względu na głów-
ny cel niniejszego opracowania, jakim jest systematyka konstytucyjnych 
form partycypacji społecznej w procesie sprawowania władzy publicznej, jest 
określenie specyfiki i form aktywności społecznej, przejawiającej się w arty-
kułowaniu przez obywateli stanowisk, wniosków, postulatów czy też inne-
go rodzaju niewiążących prawnie opinii i żądań. Tak sformułowana wola ma 
znaczenie inspirujące i opiniodawcze, a więc tylko pomocnicze dla organów 
władzy publicznej. Ten typ aktywności, jako będący metodą oddziaływa-
nia obywateli na te organy, ingerencji w ich działalność, pozbawioną jakiej-
kolwiek władczości w sensie prawnym, powinien być zatem potraktowany 
co najwyżej jako współuczestnictwo obywateli w sprawowaniu władzy, a nie 
jej sprawowanie. Rzecz jasna, równoznaczne jest to temu, że w jej wypadku 
naród nie jest dysponentem władzy suwerennej, której atrybutami są m.in.: 
zwierzchni charakter, nieograniczoność i niepodzielność. Istotę wskazanej 
aktywności obywatelskiej ujmuje określenie „wyrażanie opinii i inspirowa-
nie w  przedmiocie sprawowania władzy publicznej”, obejmujące nie tylko 
władzę państwową, ale również władzę „samorządową”.

Przesłanki tej aktywności tworzy Konstytucja RP, zapewniając jednost-
ce wolność wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji (art. 54 ust. 1) oraz gwarantując prawo do uzyskiwania informacji 
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje pu-
bliczne, które „obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności or-
ganów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz 
jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania wła-
dzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu 
Państwa” (art. 61 ust. 1). Wspomniane prawo wzmacnia art. 61 ust. 2 Kon-
stytucji RP wskazujący, iż obejmuje ono „dostęp do dokumentów oraz wstęp 
na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z po-

60 Tak P. Uziębło, Demokracja bezpośrednia..., s. 28.
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wszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”. Z ta-
kim pojmowaniem prawa do informacji współgra konstytucyjna zasada jaw-
ności posiedzeń Sejmu i Senatu, od której można odstąpić wyjątkowo – tylko 
wówczas, jeżeli wymaga tego dobro państwa, na mocy uchwały izby parla-
mentu podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów (senatorów; art. 113). W nierozerwalnym 
związku z tymi konstytucyjnymi elementami statusu jednostki, stanowiąc 
ich konkretyzację i formę realizacyjną, pozostaje deklarowana w art. 14 usta-
wy zasadniczej wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Bardzo ważna rola w artykułowaniu woli i interesów różnych grup spo-
łecznych wobec organów władzy publicznej przypada w  demokratycznym 
systemie politycznym strukturom społecznego zorganizowania. Konstytu-
cja RP, mając to na względzie, formułuje w art. 58 ust. 1 ogólną wolność zrze-
szania się. Wolność ta wyraża się m.in. w stwierdzonej w art. 11 konstytucji 
wolności tworzenia i działania partii politycznych, będącej „jądrem” ustro-
jowej zasady pluralizmu politycznego. Stanowi ona również gwarancję zasa-
dy społeczeństwa obywatelskiego, którą zakłada art. 12 konstytucji, zapew-
niający wolność tworzenia i  działania związków zawodowych, organizacji 
społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, in-
nych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Kierując się intencją stworzenia szerokich ram dla wyrażania opinii pu-
blicznej, ustawa zasadnicza gwarantuje ponadto wolność organizowania po-
kojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art. 57). Konstytucja dekla-
ruje też prawo „każdego” do występowania z  petycjami, będące „jednym 
z najstarszych, tradycyjnych praw ludzkich”61, o genezie sięgającej starożyt-
ności62, i które jest współcześnie przewidziane w wielu konstytucjach63, jak 
i prawo do składania wniosków i skarg – „w interesie publicznym, własnym 
lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organiza-
cji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami 

61 P.  Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 
1997 r., Warszawa 2000, s. 86.

62 Zob. B. Kowalski, Początki petycji. Starożytność, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 
2005, nr LXIX, s. 197 i n.

63 Spośród 189 obowiązujących na świecie konstytucji prawo to formułuje 85 – E. Wój-
cicka, Petycja w prawie konstytucyjnym państw współczesnych, „Ius Novum” 2008, nr 2, s. 24.
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zleconymi z zakresu administracji publicznej” (art. 63). Takiemu konstytu-
cyjnemu ujęciu wymienionych w nim form wystąpień słusznie stawiany jest 
zarzut nieprzejrzystości i nieprecyzyjności. Nie jest zwłaszcza w jego świe-
tle jasne, czy pojęcie petycji jest równorzędne wobec wniosków i skarg, czy 
też może nadrzędne64. Bezwzględnie konieczne jest uchwalenie ustawy o pe-
tycjach, która rozstrzygałaby problemy związane z interpretacją art. 63 kon-
stytucji i regulowała kompleksowo wskazane w nim wystąpienia, traktując 
jako formy realizacji tego samego prawa konstytucyjnego – prawa petycji65.

W doktrynie nadzwyczaj dużą wagę – jako do środka społecznej inspira-
cji organów władzy publicznej – przywiązuje się do instytucji inicjatywy lu-
dowej. Analiza tej instytucji w płaszczyźnie prawnoporównawczej wykazuje 
jej niejednolitość66. Ustrojodawca polski, uchwalając w 1997 r. konstytucję, 
zdecydował się na ograniczenie zakresu przedmiotowego inicjatywy ludowej 
do projektu ustawy, opowiadając się przy tym za sformułowaną jej formą67, 
zaś prawo do wystąpienia z tak zdefiniowaną inicjatywą przyznał grupie co 
najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu (art. 118 
ust. 2). W celach porównawczych dodajmy, że we Włoszech przysługuje ono 
grupie co najmniej 50 000 obywateli, w Austrii – 100 000, Hiszpanii – 500 
000, Rumunii – 250 000, Słowenii – 5000, na Litwie – 50 000, a Łotwie – mi-
nimum 1/10 wyborców.

Partycypacja obywateli, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, 
obejmuje również władzę sądowniczą. Jedną z konstytucyjnych zasad dzia-
łania wymiaru sprawiedliwości jest zasada udziału obywateli w  jego spra-

64 Zob. przegląd poglądów dotyczących relacji pomiędzy tymi trzema typami wystą-
pień w: E. Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnej prawa petycji – postulaty de lege ferenda, 
[w:] Konieczne i  pożądane zmiany Konstytucji RP z  2 kwietnia 1997 roku, red. B.  Banaszak 
i M. Jabłoński, Wrocław 2010, s. 238–239.

65 Zob. argumentację M. Florczak-Wątor, O potrzebie uregulowania trybu rozpatrywa-
nia petycji, „Zeszyty Prawnicze” 2013, nr 2, s. 43.

66 O  klasyfikacjach instytucji inicjatywy ludowej w  oparciu o  różne kryteria zob. 
S. Grabowska, Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europej-
skich, Rzeszów 2005, s. 20–22; P. Uziębło, Inicjatywa..., s. 31–33.

67 Ze względu na formę przedstawienia wniosku jest wyróżniana inicjatywa sformu-
łowana i inicjatywa niesformułowana. Pierwsza z nich charakteryzuje się wniesieniem przez 
obywateli przygotowanego, kompletnego projektu ustawy. W przypadku drugiej przedsta-
wiany jest tylko ogólny postulat uchwalenia regulacji prawnej dotyczącej określonego za-
gadnienia.
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wowaniu (art. 82), która ma służyć „odzwierciedlaniu w orzekaniu nie tyl-
ko posłuszeństwa prawu pozytywnemu, ale także poczucia sprawiedliwości 
prezentowanego przez tzw. zwykłych ludzi, co ma zapewnić zbieżność wy-
dawanych orzeczeń z zasadami moralnymi i społecznie akceptowanymi”68. 
Zasada ta jest urzeczywistniana przez uczestnictwo, wybieranych przez rady 
gmin, ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji.

Innym środkiem oddziaływania na władzę sądowniczą jest skarga kon-
stytucyjna, którą do Trybunału Konstytucyjnego może wnieść „każdy, czyje 
konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone [...] w sprawie zgodno-
ści z konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie któ-
rego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o  jego wol-
nościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji” 
(art. 79 ust. 1 konstytucji). W skardze konstytucyjnej nie należy upatrywać 
tylko środka ochrony wolności i  praw jednostki, ale również pozostające 
w  jej dyspozycji prawo umożliwiające oddziaływanie – za pośrednictwem 
Trybunału Konstytucyjnego – na stan obowiązującego prawa. Z formalne-
go punktu widzenia stanowi jedną z metod wszczynania kontroli konstytu-
cyjności prawa wykonywanej przez Trybunał Konstytucyjny, a skutki jego 
orzeczenia są analogiczne jak w przypadku procedury wnioskowej i pytań 
prawnych – może spowodować utratę mocy obowiązującej zakwestionowa-
nego aktu normatywnego.

Konstytucja RP, rzecz jasna, jest daleka od wyczerpującego ukazania 
wszystkich metod i  procedur pozwalających obywatelom wypowiadać się 
w  sprawach publicznych. Szereg z nich regulują ustawy zwykłe. Godzi się 
przede wszystkim wspomnieć o instytucji konsultacji społecznych, z której 
całkowicie zrezygnowano w  Konstytucji RP, co ocenić można nawet jako 
regres wobec wprowadzonego w 1987 r. do Konstytucji PRL ogólnikowego 
stwierdzenia, że obywatele „uczestniczą w  konsultacjach i  dyskusjach nad 
węzłowymi problemami kraju” (art. 86 ust. 1)69. Zgodzić się należy z E. Po-
pławską: „Instrument ten, niezgodny co do zasady z  klasyczną koncep-
cją przedstawicielstwa, gdyż opiera się na założeniu istnienia woli narodu 
uprzedniej w stosunku do wyrażenia jej przez zgromadzenie, wydaje się peł-

68 A. Młynarska-Sobaczewska, Wymiar sprawiedliwości, [w:] Polskie prawo konstytucyj-
ne, red. D. Górecki, Warszawa 2007, s. 199.

69 Tak ocenia m.in. M. Gulczyński, op.cit., s. 119.
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noprawny i pożyteczny z punktu widzenia współczesnych reguł demokracji, 
które uznają dojrzałość obywateli do uczestnictwa w rozstrzyganiu politycz-
nych spraw państwa i  opowiadają się za jego potrzebą”70. Dodajmy  – po-
żądany również z punktu widzenia zasad państwa prawnego, którego jed-
nym z elementów jest demokratyczny proces stanowienia prawa. Zauważmy 
jednak, że przeprowadzanie takich konsultacji, fakultatywnie lub obligato-
ryjnie, w odniesieniu do aktów organów centralnych państwa, jak i aktów 
lokalnych organów władzy publicznej, przewiduje sporo ustaw zwykłych71. 
Konsultacje społeczne projektów ustaw przewiduje również regulamin Sej-
mu RP (art. 34 ust. 3) i regulamin Senatu RP (art. 79a).

Innym przykładem jest ustanowiona przepisami ustawy z  dnia 7 lipca 
2005  r. o  działalności lobbingowej w  procesie stanowienia prawa72 możli-
wość przeprowadzenia wysłuchania publicznego w sprawie rozpatrywane-
go projektu ustawy lub rozporządzenia, a  postanowieniami regulaminów 
parlamentarnych m.in. zarządzania wysłuchania w sprawie projektu ustawy 
uchwałą komisji sejmowej lub senackiej73.

VI.

Przeprowadzona w  niniejszym opracowaniu analiza skłania do wniosku, 
że w  świetle postanowień Konstytucji RP jest uprawnione wyodrębnienie 
dwóch głównych płaszczyzn aktywności narodu w sprawowaniu władzy pu-
blicznej. W pierwszej z nich naród występuje w roli rzeczywistego suwere-
na i – co się z tym łączy – jego akty woli mają absolutnie władczy charak-
ter. Ma to miejsce wówczas, gdy w myśl art. 4 ust. 2 naród „sprawuje władzę 
przez swoich przedstawicieli”, a więc w ramach tzw. demokracji przedstawi-

70 E. Popławska, op.cit., s. 141.
71 Zob. np. art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, art. 3d ustawy o samorządzie po-

wiatowym, art. 10a ustawy o samorządzie województwa.
72 Dz.U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.
73 Zob. art. 70a – art. 70i uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu 

RP (M.P. 2012, poz. 32 ze zm.) oraz art. 80 ust. 1b uchwały Senatu RP z dnia 23 listopada 
1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. 2010, Nr 39 ze zm.). O praktyce stosowania instytucji wy-
słuchania publicznego w  Polsce zob. I.  Wróblewska, Wysłuchanie publiczne w  Polsce. Analiza 
rozwiązań normatywnych na tle praktyki ich stosowania, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3, s. 89 i n.
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cielskiej (a konkretnie rzecz biorąc: wybierając przedstawicieli i rozliczając 
w wyborach dotychczasowych mandatariuszy i – szerzej – „rządzącą” ekipę 
polityczną z dokonań w czasie trwania upływającej kadencji, a w przypad-
ku organów samorządu terytorialnego – również korzystając z instytucji od-
wołalności) lub „bezpośrednio” (referendum stanowiące). Wszystkie pozo-
stałe przejawy aktywności społecznej przewidziane w Konstytucji RP i poza 
nią mają postać współdziałania obywateli i ich grup w sprawowaniu władzy 
przez organy władzy publicznej, zarówno przedstawicielskie, jak i nieposia-
dające tego statusu. Ze względu na swą opiniodawczą moc lub jedynie inspi-
rujący charakter można je objąć wspólną nazwą – jako „wyrażanie opinii 
i inspirowanie w przedmiocie sprawowania władzy publicznej”. Adresatami 
„opinii” i działań mających na celu inspirowanie do podjęcia określonych 
działań jest cały system organów władzy publicznej.

Dokonane rozgraniczenie konstytucyjnych form partycypacji społecz-
nej de facto respektuje tradycyjny podział demokratycznych form instytu-
cjonalnych na właściwe demokracji przedstawicielskiej i  demokracji bez-
pośredniej, zaliczając do nich jednak wyłącznie działania władcze narodu, 
z dodaniem – jako osobnej, trzeciej kategorii – form aktywności charaktery-
zujących się pobudzaniem organów władzy publicznej i wyrażaniem opinii. 
W  ten też sposób zaproponowana typologia form partycypacji społecznej 
w  sprawowaniu władzy publicznej jest oparta na jednolitym kryterium  – 
mocy prawnej formułowanej woli społecznej.
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