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Społeczeństwo a Konstytucja  
(uwagi na marginesie ustawy 

Prawo o zgromadzeniach)

W artykule wskazuje się, jak ważną rolę w demokracji odgrywa udział obywateli w sprawowaniu 
władzy. Dlatego też tradycyjne rozumienie sprawowania władzy zwierzchniej przez naród, prze-
jawiające się w twierdzeniu, że „przez usta parlamentarzystów przemawia naród”, nie może być 
współcześnie bezkrytycznie akceptowane, zwłaszcza wobec wielości form angażowania się obywa-
teli w proces decyzyjny oraz narzędzi umożliwiających artykulację ich żądań i potrzeb. Za trafne 
wydaje się rozumienie zasady suwerenności narodu jako związanie wszystkich organów władzy 
publicznej działających w RP wolą wyrażaną przez ogół obywateli. Wola ta jest prezentowana nie 
tylko w postaci preferencji wyborczych, ale także za pośrednictwem instytucji demokracji bezpo-
średniej, gdyż pośrednia forma sprawowania władzy w ramach społeczeństwa obywatelskiego nie 
może zostać uznana za wystarczającą i satysfakcjonującą. Jedną z form aktywności obywatelskiej 
jest prawo do zgromadzania się. Autorka wskazuje na kontrowersje wokół tej ustawy i dowodzi, że 
być może wynikają one z negatywnej praktyki konsultacji społecznych.

Słowa kluczowe: demokracja; konstytucja; społeczeństwo obywatelskie

I. Okazuje się, że demokracja pojmowana jako rządy większości jest tylko pewną 
formą czy też metodą podejmowania decyzji, lecz nie jest autorytetem w sprawie, 
jaka powinna być ta decyzja. Rozstrzygnięcia większości jeszcze nie przesądzają 
o tym, czy ustanowione prawo jest dobrym prawem. By mógł zostać urzeczywist-
niony partycypacyjny model demokracji, muszą być spełnione pewne warunki: 
jedności i partycypacji. Pierwszy pozwala zrozumieć członkom społeczeństwa, że 
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są uczestnikami we wspólnym przedsięwzięciu, jakim jest obrona ich praw oby-
watelskich. Drugi ma stanowić remedium na znikające we współczesnym społe-
czeństwie przemysłowym (ewentualnie postindustrialnym, masowym) poczucie 
uczestnictwa obywateli w życiu społeczno-politycznym. Okazało się, że tam, gdzie 
demokracja dochodzi do władzy, obywatele odczuwają przy nikłej decentraliza-
cji władzy i braku „urządzeń” właściwych społeczeństwu obywatelskiemu (brak 
stowarzyszeń terytorialnych, zawodowych, organizacji społecznych itp.) wzrasta-
jącą bezbronność wobec aparatu państwa, który przypomina sobie o nich tylko 
w okresie przed wyborami, i przez co wycofują się z życia publicznego do sfery 
prywatnej (zjawisko alienacji politycznej)1. Jak zauważa S. Filipowicz, często „de-
mokratyczne instytucje stawały się fasadą, która przesłania grę najrozmaitszych 
interesów, usprawiedliwia najrozmaitsze aspiracje. Także te, które demokracji 
zagrażają. Nie ma mowy o żadnych spójnych i wspólnych programach. O zgo-
dzie co do zasad, które odpowiadałyby wszystkim »istotom rozumnym«. (...) De-
mokracji, mówiąc słowami Tocqueville’a, nie udało się »wychować«. Nie powstał 
żaden system wiedzy, który pozwoliłby oprzeć demokratyczne praktyki na trwa-
łym fundamencie. Zwyciężyła improwizacja. Trudno byłoby dziś stwierdzić, czy 
wiemy, w jakim kierunku unosi nas prąd »wartkiej rzeki«”2. Obecnie demokracja 
i główne idee kanonu liberalnego: rządy prawa, podział władz, wolność jednostki, 
są ściśle powiązane i wzajemnie się wspierają3. „Jedyną gwarancją wolności osoby 
i strażnikiem prawa jest demokracja (...). Zaś wolność osoby i państwo prawa są 
niewątpliwie warunkami prawdziwej demokracji, tj. formy politycznej w której 
ludzie mogą się organizować niezależnie od władzy aby ją zmienić lub wymuszać 
inną politykę. Państwo prawa i demokracja są nierozdzielne”4. 

Pod pojęciem partycypacji, która decyduje o żywotności demokracji, rozu-
mie się ruchy, za pomocą których obywatele sami się organizują, by oddziaływać 
na procesy polityczne, zmieniać polityczną opinię czy wywierać nacisk na rząd5. 
Istotną rolę przypisuje się temu, by władza była zdecentralizowana zarówno te-
rytorialnie, jak i instytucjonalnie. Teoria dyskursu pozwala przeorientować po-
litykę skierowaną przeciw aparatowi państwowemu na politykę zorientowaną 
na państwo, w którym społeczeństwo obywatelskie stworzy podstawy autono-
micznych sfer publicznych, niezależnych od systemu gospodarczego i od admi-

1 Por.: B. Roguska, Opinia publiczna o demokracji, [w:] L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, 
J. Zbieranek (red.), Demokracja w Polsce, Warszawa 2007, s. 269 i 274 i nn.

2 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. 1, Warszawa 1996, s. 9; S. Filipowicz, Demo-
kracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007, s. 249–250.

3 R. Balicki, Demokracja – uniwersalna ewolucja i polska praktyka ustrojowa, [w:] J. Jaskier-
nia, K. Spryszak (red.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna 
a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017, s. 740 i nn.

4 C. Taylor, Jak wiele wspólnoty potrzeba w demokracji?, [w:] T. Buksiński (red.), Wspólnoto-
wość wobec wyzwań liberalizmu, Poznań 1995, s. 52.

5 Ibidem.
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nistracji państwa. „Z takiego zrozumienia demokracji wyłania się wizja nowej 
równowagi pomiędzy trzema źródłami integracji społecznej we współczesnym 
społeczeństwie, tzn. pomiędzy pieniądzem (rynkiem), władzą administracyjną 
(państwem) i solidarnością (społeczeństwem obywatelskim). Posiada ona oczy-
wiste konsekwencje normatywne: jednoczący żywioł »solidarności«, którego 
obecnie nie można już czerpać wyłącznie z procesów komunikacyjnych, powi-
nien wypływać z szeroko rozwijających się i zróżnicowanych sfer publicznych, 
a także ze zinstytucjonalizowanych prawnie procedur demokratycznej negocja-
cji i podejmowania decyzji”6.

 Ważny jest jeszcze jeden warunek tego typu demokracji. Ma on charakter 
mniej uchwytny i nie poddaje się instytucjonalizacji, a odnosi się do poczucia 
szacunku oraz uznania. Bez owego szacunku nie można wytłumaczyć, dlaczego 
społeczność wspólnie, solidarnie broni praw obywatelskich7. 

W razie braku chęci do wsłuchiwania się w opinie narodu podczas procesu 
prawotwórczego dochodzi do naruszenia zasady suwerenności narodu. W takim 
wypadku w  sposób jaskrawy pojawia się niebezpieczeństwo naruszenia zasady 
suwerenności narodu poprzez „suwerenność parlamentu”. Parlament ma bowiem 
konstytucyjnie ograniczoną możność swobodnego podejmowania rozstrzygnięć, 
której granice wyznacza wola narodu. Dlatego też tradycyjne rozumienie spra-
wowania władzy zwierzchniej przez naród, przejawiające się w  twierdzeniu, że 
„przez usta parlamentarzystów przemawia naród”, nie może być współcześnie 
bezkrytycznie akceptowane, zwłaszcza wobec wielości form angażowania się 
obywateli w proces decyzyjny oraz narzędzi umożliwiających artykulację ich żą-
dań i potrzeb8.

Słusznie zatem K. Complak zwraca uwagę na błędną kolejność form spra-
wowania władzy w Konstytucji RP. Zdaniem tego autora ustrojodawca powinien 
uczynić z formy bezpośredniej najważniejszą postać urzeczywistniania tej zasady. 
„Konstytucja RP marginalizuje ją, dodatkowo nie ujawniając – nawet przykła-
dowo – samodzielnych metod podejmowania decyzji czy działań przez Naród”9. 

6 J. Habermas, Trzy normatywne modele demokracji, [w:] T. Buksiński (red.), Filozofia w do-
bie przemian, Poznań 1994, s. 210.

7 H.  Zięba-Załucka, Demokracja w  samorządach (uwagi na marginesie niezrealizowanego 
projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorządów), „Przegląd 
Prawa Publicznego” 2013, nr 3, s. 71.

8 P. Kuczma, Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce, Toruń 2018, s. 90.
9 K. Complak, Uwagi do art. 4, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Komentarz, Warszawa 2014, s.  17. Przykładowo Konstytucja Szwecji stanowi w  art.  1, że 
ustrój tego państwa opiera się na swobodzie wypowiadania opinii, co może być traktowane jako 
przejaw zarówno konstytucyjnego prawa petycji, jak i prawa do konsultacji społecznych. W art. 2 
z kolei mowa jest o umożliwianiu przez instytucje publiczne czynnego udziału społeczeństwa we 
wszystkich sferach życia społecznego. Zob. K. Dembiński, M. Grzybowski (red.), Konstytucja Kró-
lestwa Szwecji. Grundlagarna, Warszawa 2000.
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Za trafne wydaje się rozumienie zasady suwerenności narodu jako zwią-
zanie wszystkich organów władzy publicznej działających w RP wolą wyrażaną 
przez ogół obywateli. Wola ta jest wyrażana nie tylko poprzez udział w wybo-
rach, ale także za pośrednictwem instytucji demokracji bezpośredniej, gdyż po-
średnia forma sprawowania władzy w ramach społeczeństwa obywatelskiego nie 
może zostać uznana za wystarczającą i  satysfakcjonującą10. „Władza pozostaje 
stale przy narodzie i ma zdolność przejawiać swoją obecność w procesach reali-
zacji władzy państwowej w różny sposób, nie tylko w zinstytucjonalizowanych 
prawnie formach demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, a w szczegól-
ności poprzez aktywność organizacji społeczeństwa obywatelskiego (art. 12)”11. 
Jedną z form aktywności obywatelskiej jest prawo do zgromadzania się.

II. Artykuł 20, ust.  1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówi, że 
„każdy człowiek ma prawo do pokojowego zgromadzania się i zrzeszania”12. Po-
dobny przepis, art. 57 Konstytucji RP, przybrał brzmienie: ,,Każdemu zapewnia 
się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i  uczestniczenia w  nich. 
Ograniczenie tej wolności może określać ustawa”13. Doniosłość i wagę tego prze-
pisu podkreśla fakt, że został on ulokowany jako pierwszy w katalogu wolności 
i praw politycznych. Dlatego słuszna wydaje się interpretacja tego przepisu, któ-
ra chroni wolność zgromadzania się, a nie wolność zgromadzeń, niezależnie od 
tego czy są one organizowane w celach politycznych czy prywatnych14. Artykuł 
ten nie daje bowiem podstaw do przyjęcia jakiejkolwiek klasyfikacji, a co z tym 
się wiąże  – skutków dla zakresu tej wolności15. Niezależnie od miejsca (zgro-
madzenia na otwartej i  zamkniętej przestrzeni), dostępu (publiczne i  prywat-
ne) czy zadania (polityczny i  prywatny) podlegają one takiej samej ochronie. 
Za taką interpretacją opowiedział się również Trybunał Konstytucyjny, który 
w wyroku z 28 czerwca 2000 r. stwierdził, iż ,,takie umiejscowienie wskazuje, 
że ten artykuł ma bardzo duże znaczenie dla sfery politycznej”16. Nie powoduje 
to jednak, że pozostałe zgromadzenia będą mieć mniejszą ochronę. Pogląd ten 
został potwierdzony następnie w uzasadnieniu wyroku Trybunału z 18 stycznia 
2006 r. Stwierdzono w nim, że ,,zgromadzenie obejmuje zgrupowania osób, roz-

10 S.L. Stadniczenko, Odpowiedzialność w działaniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] H. Ba-
biuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problem konstytucyjne, Księga Jubileuszowa z okazji 
40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017, s. 866. 

11 K. Działocha, Uwagi do art. 4, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 22.

12 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html
13 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483.
14 A. Wróbel, Wolność zgromadzania się, [w]: M. Chmaj, W. Orłowski, W. Skrzydło, Z. Wit-

kowski, A. Wróbel, Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002, s. 28.
15 P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2004, s. 48–49.
16 Sygn. akt K 34/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 142.
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ważające zarówno sprawy publiczne, jak i sprawy prywatne”17. Dlatego nie jest 
istotne, z jakich pobudek człowiek realizuje tę wolność, państwo bowiem nie ma 
kompetencji do oceny motywów postępowania18.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2004 r.19 wol-
ność zgromadzeń zalicza się do podstawowych praw człowieka. Natomiast wła-
dza jest zobligowana do realizacji tej wolności, niezależnie od treści manifestacji 
oraz jej zgodności z przekonaniami partyjnymi, gdyż jest to wartość konstytu-
cyjna, a nie wartość określana przez partię sprawującą władzę. Władzy nie przy-
sługuje kompetencja w  postaci badania celów, intencji organizatorów, dlatego 
nie może ona na podstawie różnic światopoglądowych dyskwalifikować zgroma-
dzenia. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia 2006 r. 
możliwe jest ,,wypowiadanie publiczne poglądów, które nie muszą znajdować 
publicznej akceptacji, o ile nie naruszają one powszechnie obowiązujących za-
kazów”20. Obowiązkowe jest usunięcie przeszkód, które uniemożliwiałyby peł-
ne korzystanie z tej wolności, a także zaniechanie interwencji bez uzasadnionej 
przyczyny. Ponadto państwo powinno podjąć kroki w celu pełnego zapewnienia 
wolności do organizowania zgromadzeń.

Wolność zgromadzania się przysługuje każdemu człowiekowi, nie ma za-
tem żadnych podmiotowych ograniczeń. Ponadto nie wymaga się posiadania 
zdolności do czynności prawnych, gdyż z wolności tej mogą korzystać zarówno 
osoby niepełnoletnie, jak i ubezwłasnowolnione, oczywiście pod warunkiem, że 
mają świadomość celu zgromadzenia21. Przyjęcie bowiem, iż może ona przysłu-
giwać jedynie osobom pełnoletnim, oznaczałoby jej ograniczenie. Zapewnia się 
ją zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom oraz bezpaństwowcom. 
Bez znaczenia zatem jest cel, jaki zamierzają osiągnąć obcokrajowcy. Jednak 
w  ustawie zasadniczej możemy znaleźć wyjątek od zasady, dotyczący cudzo-
ziemców. Artykuł 37 głosi: ,,Kto znajduje się pod władzą Rzeczpospolitej Pol-
skiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji”, a wyjątki od tej 
zasady określa ustawa22. 

Konstytucyjną gwarancją wolności zgromadzeń objęte są jedynie zgroma-
dzenia pokojowe. Jest to fundamentalna cecha demokratycznego standardu wol-
ności23. Przy ocenie zagrożenia należy nie dokonywać jej wedle przepisów pra-
wa karnego, lecz jako samodzielne pojęcie24. Trybunał Konstytucyjny w wyroku 

17 Sygn. akt K 21/05, OTK-A ZU 2006, nr 1, poz. 4.
18 A. Wróbel, op. cit., s. 26.
19 Sygn. akt Kp. 1/04, OTK 2004, nr 10, poz. 105.
20 Sygn. akt K 21/05, OTK ZU 2006, nr 1A, poz. 4.
21 Ibidem.
22 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej…, op. cit.
23 S. Pieprzny, Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych. Aspekty administracyjnoprawne, Rze-

szów 2013, s. 43.
24 A. Wróbel, op. cit, s. 37.
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z  10  listopada 2004  r.25 uznał, że pokojowy charakter zgromadzania jest ,,im-
manentną i  fundamentalną cechą w demokratycznym państwie prawa”, a  jego 
przestrzeganie jest warunkiem korzystania z  tej wolności. Warte podkreślenia 
jest, że anonimowy charakter uczestnictwa może zostać poddany ograniczeniu, 
jeśli wynikałoby to z potrzeby ochrony wartości konstytucyjnych oraz mogłoby 
stanowić zagrożenie dla pokojowego przebiegu zagrożenia26. Pokojowy charak-
ter zgromadzenia powinien być oceniany zarówno pod względem zamiaru jego 
organizatorów, jak i celu oraz jego przebiegu. Zgromadzenie nie traci swojej le-
galności, jeśli dochodzi do pojedynczych aktów zakłócenia przebiegu. Nawet na-
woływanie do czynów karalnych, poniżanie innych czy prowokacje nie stanowią 
podstaw do uznania go za niepokojowe. Dopiero użycie przemocy i powstanie 
szkody spowoduje utratę legalności27. 

„Zgromadzenie stanowi szczególny sposób wyrażania poglądów, przekazy-
wania informacji i oddziaływania na postawy innych osób. Jest niezwykle ważnym 
środkiem komunikacji międzyludzkiej, zarówno w sferze publicznej, jak i prywat-
nej, oraz formą uczestnictwa w debacie publicznej, a w konsekwencji – również 
w sprawowaniu władzy w demokratycznym społeczeństwie. Celem wolności zgro-
madzeń jest nie tylko zapewnienie autonomii i samorealizacji jednostki, ale rów-
nież ochrona procesów komunikacji społecznej niezbędnych dla funkcjonowania 
demokratycznego społeczeństwa. U  jej podstaw znajduje się interes publiczny. 
Wolność zgromadzeń stanowi warunek i konieczną część składową demokracji, 
a  także przesłankę korzystania z  innych wolności i praw człowieka związanych 
ze sferą życia publicznego. Zgromadzenia stanowią zasadniczy element demo-
kratycznej opinii publicznej, stwarzając możliwość wpływu na proces polityczny, 
umożliwiając krytykę i protest, tworząc część składową procesu demokracji bez-
pośredniej (np. wyrok TK z 18 stycznia 2006 r., sygnatura akt K 21/05)”28.

III. Dnia 2 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o zgro-
madzeniach. Wprowadza ona zasadę, że w tym samym miejscu i czasie, w któ-
rym odbywają się zgromadzenia organizowane przez organy władzy publicznej, 
Kościoły oraz związki wyznaniowe, wszelkie inne zgromadzenia są zakazane, 
a  ponadto hierarchizuje zgromadzenia, przyznając niekwestionowane pierw-
szeństwo tzw. zgromadzeniom cyklicznym. Gdy wojewoda wyda zgodę na takie 
zgromadzenie, to wójt jest zobowiązany wydać decyzję zakazującą odbywania 
manifestacji – w tym samym miejscu i czasie – choćby była ona zgłoszona dużo 
wcześniej, nawet przed wejściem w  życie przepisów tej nowelizacji. Ponadto 
nowela włącza w procedurę organizowania zgromadzeń wojewodę – przedsta-

25 Sygn. akt Kp 1/04, OTK-A ZU 2004, nr 10, poz. 105.
26 P. Suski, op. cit., s. 50–51.
27 Ibidem, s. 51.
28 Nowelizacja ustawy Prawo o  zgromadzeniach, www.rp.pl/bezpieczenstwo/312049969-

Nowelizacja-ustawy-Prawo-o-zgromadzeniach.
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wiciela rządu w terenie – który nie tylko będzie wydawał zgody na odbywanie 
zgromadzeń cyklicznych, ale w określonych sytuacjach będzie mógł zakazywać 
organizacji zgromadzeń zwykłych. W ocenie autorów (Klubu Parlamentarnego 
Prawa i Sprawiedliwości) i rządu nowelizacja wolności zgromadzeń nie narusza 
pokojowego ich przebiegu, a jedynie go gwarantuje.

Ponieważ nowelizacja została szczegółowo omówiona w doktrynie, zwrócę 
uwagę tylko na kilka kwestii istotnych z punktu widzenia demokracji i  społe-
czeństwa obywatelskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich, A.  Bodnar, zauważa, 
iż „możliwość ograniczenia organizowania kilku zgromadzeń w  tym samym 
miejscu jest także wątpliwa w świetle Europejskiej Karty Praw Człowieka oraz 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Dalej podkreśla on, 
że „ETPCz zwraca m.in. uwagę na prawo do kontrdemonstracji i przywiązuje 
istotną wagę do ochrony zgromadzeń publicznych, jeśli tylko mają pokojowy 
charakter”. Dodaje, że w wyroku z 9 kwietnia 2002 r. ETPCz wskazał, że jedy-
nymi typami wydarzeń, które nie mogą być zakwalifikowane jako pokojowe, są 
te, których organizatorzy i uczestnicy wyrazili zamiar użycia przemocy. Nato-
miast standard dotyczący obowiązków państwa związanych z odbyciem więk-
szej liczby zgromadzeń w jednym miejscu i czasie ETPCz ustanowił w wyroku 
z 21 czerwca 1988 r., wskazując, że uczestnicy kontrdemonstracji mają prawo 
wyrażać swoją niezgodę z demonstrantami. Z orzeczeń tych wynika zatem jasno, 
że obowiązkiem państwa jest ochrona prawa do zgromadzania się obu demon-
strujących grup i poszukiwania środków najmniej restrykcyjnych, które co do 
zasady umożliwiłyby odbycie obu demonstracji29. Naprzeciw temu stanowisku 
wyszedł Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w wyroku z 20 marca 2018 r. 
W jego uzasadnieniu sędzia Łukasz Biliński nie podzielił argumentacji policji. 
Sąd uznał, że miesięcznice smoleńskie nie są zgromadzeniami publicznymi 
w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach. Dostęp do nich jest limitowany przez 
organizatorów, a to oznacza, że nie może być mowy o zakłócaniu zgromadzenia 
publicznego. Sędzia Ł. Biliński tłumaczył, że pokojowe protesty są formą zaan-
gażowania społecznego. Są wartością, a więc nie można ich uznać za szkodliwe 
społecznie. Siadanie na trasie przemarszu, wykrzykiwanie haseł, które nie po-
dobają się innym demonstrującym (np. „kłamca” pod adresem posła Jarosława 
Kaczyńskiego), czy stawianie biernego oporu mieści się w  granicach praw do 
publicznego wyrażania poglądów. Sąd przywoływał szereg orzeczeń Trybunału 
w Strasburgu, które potwierdzają nie tylko prawo do zgromadzeń, ale też prawo 
do wyrażania poglądów nieprzyjemnych dla innych demonstrujących. Nie do 
końca podzielam ten pogląd w tej konkretnej sprawie. R. Piotrowski podnosi, że 
„Wolność zgromadzeń jest prawem politycznym o dramatycznej doniosłości dla 
opozycji, w szczególności w okresie wyborczym, ale też o szczególnym znaczeniu 
dla rządzącej większości, zwłaszcza dlatego, że pozwala rządzącym na uniknię-

29 Ibidem.
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cie sytuacji, w której tracą kontakt ze społeczeństwem. Dlatego też ustawa doty-
cząca wolności zgromadzeń powinna być ustawą ponadpartyjną, wypracowaną 
w drodze konsensualnej, zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem państwa 
demokratycznego. Poszanowania tych zasad niewątpliwie przy uchwalaniu tej 
nowelizacji zabrakło, np. nie przeprowadzono wysłuchania publicznego. Inny-
mi słowy jej uchwalenie było manifestacją woli większości i sprzeciwu opozycji. 
A chociażby dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego wiemy, że pojęcie 
demokracji nie może być redukowane do poziomu rządów większości”30.

Jeżeli zaś chodzi o  ocenę zawartych w  jej treści rozwiązań, to szczególne 
zastrzeżenia budzą u R. Piotrowskiego dwa spośród nich. I absolutnie się z nimi 
zgadzam. Pierwsze dotyczy regulacji dodającej do przepisu mówiącego, że usta-
wy Prawo o  zgromadzeniach nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych 
przez organy władz publicznych i Kościołów, rozwiązania zakazującego organi-
zowania w tym samym miejscu i czasie innych zgromadzeń (cyklicznych, zwy-
kłych, czy spontanicznych). To może rodzić pokusę do ograniczania wolności 
zgromadzeń, zwłaszcza jeżeli czasownikowi „odbywają się” zaczniemy nada-
wać znaczenie „mają się odbyć”. Rozwiązanie to wprowadza ryzyko dla wolności 
zgromadzeń, uzależniając jej stosowanie od woli organów władzy państwowej, 
Kościołów czy związków religijnych. Po drugie nowelizacja ta ma wejść w ży-
cie z dniem ogłoszenia. Ustawodawca zatem nie przewidział zachowania nawet 
podstawowego, czternastodniowego vacatio legis. Uważam, że takie rozwiązanie 
nie znajduje żadnego uzasadnienia. Nie mamy bowiem do czynienia z sytuacją, 
która powodowałaby, że jakiś szczególnie chroniony interes publiczny wymaga 
bezpośredniego działania nowej ustawy. Na żadne tego rodzaju szczególne oko-
liczności nie powołują się także projektodawcy w uzasadnieniu nowelizacji. 

Problemy związane z tą ustawą wynikają między innymi z braku uzyskania 
opinii podczas procedury konsultacyjnej. Jej brak nie może być rozumiany jako 
wyrażenie zgody na treść propozycji, chociaż do niedawna tak właśnie interpre-
towana była tego rodzaju sytuacja przez organy władzy publicznej31. Takie ujęcie 

30 M. Cyrankiewicz, Nowelizacja ustawy Prawo o zgromadzeniach: Reglamentacja wolność wie-
cowania, https://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/312049969-Nowelizacja-ustawy-Prawo-o-zgroma 
dzeniach-Reglamentacja-wolnosc-wiecowania.html&preview=1#ap-2.

31 P. Kuczma, op. cit., s. 287. „Akcja wielu organizacji pozarządowych polegająca na zwraca-
niu uwagi na brak podstaw do takiego postępowania przyniosła rezultaty i w 2015 roku tego typu 
zachowania należały do rzadkości. Niestety, od połowy 2016  roku zauważamy w  tej dziedzinie 
regres. Znów wiele ministerstw brak przesłania uwag przez organizacje pozarządowe traktuje jako 
akceptację projektu”. Obserwacja praktyki procesu legislacyjnego w okresie 16 maja do 10 września 
2016 roku. VIII Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji, s. 9, http://www.batory.org.pl/uplo-
ad/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Komunikat%20z%20VIII%20
obserwacji.pdf. Przykładowo w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z 11 sierpnia 2017 r. pojawia 
się sformułowanie: „Brak odpowiedzi we wskazanym terminie pozwolę sobie uznać za akceptację 
projektu”, pomimo że ministerstwo skróciło termin na uzyskanie opinii z  21 do 14 dni, Pismo 
Ministerstwa Rozwoju i Finansów, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12301704/12452610/12452
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jest uzasadnione, gdyż może się zdarzyć tak, że podmiot zainteresowany nie bę-
dzie w stanie, np. z powodu zbyt krótkiego czasu i objętości konsultowanej ma-
terii lub też własnych zasobów kadrowych, wyrazić rzetelnej opinii o projekcie. 

O ile praktykę można zaakceptować w kontekście relacji pomiędzy organa-
mi administracji ze względu na posiadane przez nie zasoby i formalne obowiąz-
ki (w ramach uzgodnień międzyresortowych), o tyle w odniesieniu do sytuacji 
ministerstw i partnerów pozarządowych trudno jest znaleźć dla niej racjonalne 
wyjaśnienie. „Motywacje i powody organizacji dla nieprzedstawienia stanowi-
ska czy opinii mogą być bardzo różne, zaś traktowanie tego faktu jako akceptacji 
jest tworzeniem fałszywej rzeczywistości. Organizacje pozarządowe bardzo czę-
sto podnosiły ten problem, choć nie w pełni skutecznie, na co wskazują choć-
by wciąż występujące tego typu praktyki w działaniach niektórych ministerstw 
(np. Ministerstwo Finansów)” 32. 

Przykład takiej negatywnej praktyki stanowią również prace nad projek-
tem ustawy z dnia 23 marca 2015 r. Prawo zgromadzeniach. Projekt ten został 
przedstawiony do zaopiniowania drogą elektroniczną Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka w dniu 25 marca 2015 r. W piśmie przewodnim wskazano, że Funda-
cja powinna zgłosić ewentualne uwagi do projektu w terminie do dnia 3 kwiet-
nia 2015 r., a zatem w ciągu dziewięciu dni od otrzymania pisma. Tymczasem 
rządowy projekt ustawy powinien być konsultowany w  terminie co najmniej 
21-dniowym, co ma umożliwiać „organizacjom pozarządowym, dysponującym 
wszakże ograniczonymi zasobami ludzkimi i finansowymi, na rzetelną analizę 
rządowych projektów ustaw i zajęcie stanowiska [...]. Prawie trzykrotne skróce-
nie terminu na zajęcie stanowiska wobec opiniowanego projektu jest działaniem 
wysoce niekorzystnym z  punktu widzenia rzetelności procesu legislacyjnego 
w obszarze tak ważnej regulacji prawnej”33. 

W raporcie dotyczącym przejrzystości stanowienia prawa w Polsce z 2008 r. 
wskazano, że organizacje pozarządowe otrzymują zbyt mało czasu na przygo-
towanie opinii, a w sytuacji zgłaszania uwag krytycznych do projektu rząd nie 
odpowiada na tego typu zarzuty34.

612/dokument303504.pdf. Podobne sformułowanie odnaleźć można w piśmie Ministra Zdrowia 
z dnia 4 sierpnia 2017 r. („Niezgłoszenie uwag w ww. terminie zostanie potraktowane jako akcep-
tacja projektu”), Pismo Ministerstwa Zdrowia https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12301350/12451
361/12451363/dokument302434.pdf. 

32 G. Wiaderek, Konsultacje z zasadami. Jakość konsultacji publicznych w procesach legislacyj-
nych. Opracowanie na temat szans i barier w działaniach organizacji pozarządowych i administracji 
publicznej, Warszawa 2015, s. 10.

33 Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w  przedmiocie projektu ustawy  – Prawo 
o zgromadzeniach, http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/04/hfpc_opinia_zgromadze-
nia_7042015.pdf.

34 Przejrzystość procesu stanowienia prawa. Raport z realizacji projektu „Społeczny monito-
ring procesu stanowienia prawa”, Warszawa 2008, http://www.batory.org.pl/doc/Proces_stanowie-
nia_prawa_raport.pdf.
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IV. Podsumowując, należy zauważyć, że ustawa o  zgromadzeniach jest 
ciągle kontrowersyjna. Zgromadzania cykliczne, mimo uznania ich zgodności 
z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konstytucyjny, nadal budzą spore kontro-
wersje. Opozycja zarzuca partii rządzącej, że cykliczne zgromadzenia idealnie 
wpisują się tylko w jedno wydarzenie, które miało miejsce 10 każdego miesiąca. 
Wedle opinii A. Bodnara, odległość 100 metrów między zgromadzeniami tak-
że budzi spore wątpliwości, gdyż ,,demonstracja i kontrdemonstracja, powinny 
znajdować się w zasięgu wzroku i słuchu” (był to przepis, którego Prezydent RP 
nie zaskarżył). Zaznaczył on w swoim osądzie: „kontrdemonstracje są szczegól-
ną formą zgromadzeń jednoczesnych, których uczestnicy wyrażają wzajemny 
sprzeciw wobec swoich poglądów, a  ich jedność jest kluczowym elementem 
przekazu”.

Trudno wyobrazić sobie poprawnie funkcjonujące państwo demokratycznie 
bez wolności zgromadzeń. Najnowsze wydarzenia, których jesteśmy świadkami, 
pokazują, że wolność organizacji zgromadzeń nie tylko jest wciąż obecna w re-
aliach naszej codzienności, lecz przeżywa swojego rodzaju renesans. Ostatnie 
lata obfitują w zgromadzenia. Społeczeństwo, „wychodząc na ulicę”, chce zwrócić 
uwagę władzy na rozwiązania prawne, których nie aprobuje.
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Society vs the Constitution  
(remarks on the margin of the law on assemblies)

The author indicates how important the role of citizens is in the exercise of power in democra-
cy. Therefore, the traditional understanding of the exercise of supreme power by the nation, mani-
fested in the statement that “the nation speaks through the mouths of parliaments” can not be 
uncritically accepted today, especially in the relation to the multiple forms of citizens’ involvement 
in the decision-making process and tools enabling the articulation of their demands and needs. It 
seems appropriate to understand the principle of national sovereignty as binding all public authori-
ties operating in the Republic of Poland in the will expressed by all citizens. This will is presented by 
indicating certain views of preferences during elections, and also through the institution of direct 
democracy, because the indirect form of exercising power within civil society can not be considered 
sufficient and satisfying. One of the forms of civic activity is the right to gather. The authoress points 
to the controversy surrounding this bill and proves that it may be due to the negative practice of 
social consultations.

Key words: democracy, constitution, civic society
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