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Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych 

w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum 

(druk senacki nr 1054) 

 

1. Uwagi wprowadzające 

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Prezydent RP przesłał do Marszałka Senatu projekt 

postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum zawierający treść pytań i termin 

referendum wyznaczonego na niedzielę 25 października 2015 r. Prezydent zwrócił się o 

wyrażenie przez Senat zgody na zarządzenie tego referendum na podstawie art. 125 

Konstytucji RP.  

W uzasadnieniu projektu zarządzenia Prezydent stwierdził: „Celem referendum, które 

ma zostać przeprowadzone w dniu 25 października 2015 r. jest umożliwienie obywatelom 

zajęcia stanowiska w sprawach problemowych o istotnym znaczeniu dla państwa i niezwykle 

ważnych ze społecznego punktu widzenia”. Z tego oraz z treści pytań, które zawiera projekt 

postanowienia wynika jednoznacznie, że referendum ma dotyczyć przyszłych regulacji 

prawnych, które staną się przedmiotem regulacji prawnej po przeprowadzeniu referendum, 

gdy da ono pozytywny wynik i będzie miało wiążący charakter. Wówczas na odpowiednich 

organach państwowych ciążyć będzie obowiązek zainicjowania procedury zmierzającej do 

uchwalenia aktu prawnego realizującego wolę suwerena.  

W nauce prawa konstytucyjnego powszechnie aprobowany jest pogląd, że 

referendum przeprowadzone w trybie art. 125 Konstytucji może dotyczyć przyszłych ustaw i 

przesądzać o ich treści. L. Garlicki stwierdził: „Zawsze «rozstrzygnięcie» referendum 

ogólnokrajowego musi więc zostać przełożone na język ustaw lub innych aktów 

podejmowanych przez organy państwowe”
1
. W tym ujęciu materia pytań zawartych w 

projekcie postanowienia  Prezydenta o zarządzeniu krajowego referendum jest zgodna z 

Konstytucją, gdyż dotyczy przyszłych aktów nie „przełożonych” na gotowe już projekty ustaw 

znajdujące się choćby we wstępnej fazie procesu legislacyjnego. W referendum zarządzonym 

na podstawie art. 125 Konstytucji nawet nie musi chodzić jeszcze o stadium postępowania 

                                                           
1
 L. Garlicki, omówienie art. 125, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

Warszawa 1999, str. 13. 
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legislacyjnego, ale o fazę przedwstępną, inicjacyjną, nieobjętą w ogóle regulacją prawną. W 

tej fazie przedmiotem referendum nie musi być już dojrzała, sformułowana inicjatywa 

ustawodawcza, ale rozstrzygnięcie kierunkowe, w których suweren wyznaczałby swoim 

przedstawicielom kierunek ich pracy. Tak też o referendum wyznaczonym na 25 października 

2015 r. wydaje się sądzić Prezydent, który w uzasadnieniu projektu zarządzenia stwierdza: „O 

fundamentalnym znaczeniu wyżej wymienionych kwestii dla państwa świadczy fakt, że 

sprawy wskazane w postanowieniu stanowiły przedmiot obywatelskich wniosków o 

zarządzenie referendum, skierowanych w latach 2012, 2013 i 2014 do Sejmu VII kadencji. 

Łącznie pod trzema wnioskami o przeprowadzenie referendum podpisało się ponad 5 min 

obywateli. Inicjatywy te nie znalazły kontynuacji w postaci zarządzenia referendum i 

poddania tych spraw pod ocenę społeczeństwa”. 

Ze względu na to, że pytania na referendum referendalne nie dotyczą dojrzałej, 

sformułowanej inicjatywy ustawodawczej do uzasadnienia projektu postanowienia Prezydenta 

nie muszą zostać załączone skutki prawne i/lub finansowe poszczególnych pytań. Te 

zagadnienia będą musiały być załączone do uzasadnienia projektu ustawy realizującej 

rozstrzygnięcie kierunkowe podjęte w referendum, jeżeli będzie ono wiążące. Do podania 

tych skutków będzie zobowiązany podmiot występujący ze stosowną inicjatywą 

ustawodawczą. Nie można wykluczyć, że będzie nim Prezydent RP. Niemniej jednak brak jest 

w Konstytucji i w obowiązującym prawie podstawy dla obciążania Prezydenta obowiązkiem 

wskazania skutków prawnych i/lub finansowych poszczególnych pytań już w uzasadnieniu 

projektu postanowienia o referendum. 

Dla niniejszej opinii istotnym jest, że Konstytucja nie reguluje niezwykle ważnej kwestii – 

badania konstytucyjności pytań referendalnych oraz badania zgodności zarządzenia 

referendum z ustawą zasadniczą. „Obowiązek czuwania nad zapewnieniem zgodności 

referendum z konstytucją spoczywa przede wszystkim na organach je zarządzających. Np. nie 

ulega wątpliwości, że Senat miałby obowiązek odmowy zgody na zarządzenie referendum 

przez prezydenta, gdyby mogło to doprowadzić do rozstrzygnięcia sprzecznego z konstytucją. 

Wskazuje się jednak, że powinno się także ustanowić prewencyjne procedury kontroli 

zewnętrznej i – wzorem np. Włoch – powierzyć odpowiednie rozstrzygnięcia Trybunałowi 

Konstytucyjnemu”
2
. Uwaga ta zgłoszona kilkanaście lat temu nie doczekała się jednak do 

dzisiaj realizacji. Tak więc brak procedur kontroli konstytucyjności pytań referendalnych nie 

daje Prezydentowi, ani żadnemu innemu organowi władzy publicznej, możliwości uzyskania 
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rozstrzygnięcia organu władzy sądowniczej w przedmiocie zgodności pytań referendalnych z 

ustawą zasadniczą w trybie szczególnie pilnym – tzn. w okresie od zarządzenia referendum do 

jego przeprowadzenia. Tym samym w przypadku referendum zarządzanego przez Prezydenta 

można mówić jedynie o kontrolnej funkcji Senatu. 

 

2. Pojęcie spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa (art. 125 ust. 1 Konstytucji). 

Referendum ogólnokrajowe może być przeprowadzone „w sprawach o szczególnym 

znaczeniu dla państwa” (art. 125 ust. 1 Konstytucji). Referendum gwarantuje obywatelowi 

rzeczywistą możliwość brania udziału w życiu politycznym i tym samym kierowania 

sprawami publicznymi, wpływania osobiście na rozstrzyganie spraw państwowych. 

Konstytucja w całokształcie swoich postanowień traktuje jednostkę nie jako środek do 

realizacji celów zakładanych przez państwo, ale jako punkt odniesienia dla działań władz 

publicznych, dla działań państwa. 

Dla oceny konstytucyjności pytań referendalnych w fakultatywnym referendum 

ogólnokrajowym rozstrzygająca jest ich analiza pod kątem: 

1/ konkretności pytania – tzn. czy dotyczy ono „sprawy”, czy też jest tak sformułowane, że 

trudno o stwierdzenie jakiej właściwie sprawy ono dotyczy; 

2/ charakteru sprawy poruszonej w pytaniu – tzn. czy ma ona szczególne znaczenie dla 

państwa. 

W rozstrzyganiu wątpliwości powinno się zawsze pamiętać, że mamy do czynienia z 

instytucją demokracji bezpośredniej i referendum ogólnokrajowe stanowi ważny instrument 

uświadamiający obywatelom, na czym polega bezpośrednia forma sprawowania władzy. 

Należy więc stosować korzystną dla przeprowadzenia referendum i realizacji praw obywateli 

zasadę in dubio pro libertate. Nadmiernie restryktywna wykładnia art. 125 ust. 1 Konstytucji 

mogłaby prowadzić do daleko idącego utrudnienia inicjowania procedury zarządzania 

referendum, a tym samym byłaby sprzeczna z ratio legis samej instytucji referendum, która to 

ma być właśnie wyrazem woli społeczeństwa. 

Konstytucja nie definiuje wprawdzie samego pojęcia sprawy, ale jego rozumienie nie 

nastręcza poważniejszych problemów. Chodzi tu o identyfikację i indywidualizację problemu 

prawnego, który zrodził potrzebę przeprowadzenia referendum. Musi on być wyodrębniony, 

sprecyzowany i zrozumiały dla wszystkich mających brać udział w referendum. 

                                                                                                                                                                                     
2
 Ibidem, s. 10. 
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Brak bliższego określenia przedmiotu referendum przez ustrojodawcę nie oznacza 

przyznania organom o nim decydującym pełnej swobody w zakresie jego zarządzania
3
. Z art. 

125 ust. 1 Konstytucji wynika, iż referendum to nie może być przeprowadzone w każdej 

sprawie wymagającej rozstrzygnięcia, ale tylko w tych, które mają szczególne znaczenie dla 

państwa rozumianego jako zorganizowana forma bytu Narodu. Utożsamienie w art. 1 

Konstytucji państwa z dobrem wspólnym wszystkich obywateli implikuje rozumienie spraw o 

szczególnym znaczeniu dla państwa przez pryzmat dyrektywy „przedłożenia w razie potrzeby 

dobra ogólnego ponad dobro indywidualne czy partykularny interes grupowy”
4
. Rezultatem 

takiej wykładni art. 125 ust. 1 Konstytucji będzie wykluczenie z zakresu objętego 

przedmiotem referendum ogólnokrajowego spraw nieodnoszących się do ogółu obywateli. 

Koresponduje z tym powszechnie obecnie aprobowany w nauce prawa pogląd sformułowany 

przez L. Garlickiego i głoszący: „Szczególne znaczenie musi odnosić się do „państwa”, 

przedmiotem referendum nie może być więc kwestia ograniczona do pewnych tylko 

środowisk, grup czy terytoriów, zawsze konieczny jest bezpośredni związek z interesami 

państwa jako pewnej całości”
5
. Biorąc pod uwagę wielość spraw, które mogą być poddane 

pod referendum należy stwierdzić, iż enumeratywne wymienienie ich przez ustrojodawcę lub 

ustawodawcę katalogu spraw mogących być przedmiotem fakultatywnego referendum 

ogólnokrajowego właściwie nie jest możliwe. O tym, jaka sprawa będzie przedmiotem 

referendum, decydować będą zawsze podmioty posiadające prawo jego zarządzania. 

Istotną wskazówką dla ustalania kategorii spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa 

jest bez wątpienia występowanie tych spraw wśród materii objętych regulacją konstytucyjną, a 

więc uznanych przez samego ustrojodawcę, za tak ważne, że objął je swoją regulacją.  

Na marginesie warto w tym miejscu zaznaczyć, że przeprowadzane na podstawie ustawy z 

14 marca 2003 r, o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r,. nr 57, poz. 507, ze zm.) 

referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć: wydatków i dochodów, w 

szczególności podatków oraz innych danin publicznych;  obronności państwa; amnestii. 

Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku referendum zarządzonego przez Prezydenta za 

zgodą Senatu lub przez Sejm. Regulacja ta może być też pewną inspiracją dla organów 

wskazanych w art. 125 ust. 2 Konstytucji i również ogranicza możliwości zastosowania art. 

125 Konstytucji. W ostatecznej ocenie, czy przedmiot referendum zarządzonego przez nie 

                                                           
3
 Inny, ale odosobniony pogląd w tym względzie formułuje J. Boć – zob. J. Boć (red.), Konstytucje 

Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław 1988, s. 207. 
4
Wyrok TK z 30.01.2001 r., K 17/00, OTK 2001, Nr 1, poz. 4. 

5
 L. Garlicki, omówienie art. 125, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja … . 
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odpowiada wymogom art. 125 ust. 1 Konstytucji nie muszą one jednak brać pod uwagę 

ograniczeń ustalonych dla referendum z inicjatywy obywateli. 

 

3. Zgodność z Konstytucją RP pierwszego pytania referendalnego 

„Czy jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień 

emerytalnych ze stażem pracy?” 

Według cytowanej wyżej wypowiedzi Prezydenta zawartej w uzasadnieniu projektu 

zarządzenia wszystkie pytania dotyczą fundamentalnych kwestii dla państwa, co przesądza o 

uznaniu ich za dotyczące spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. W przypadku pytania 

o wiek emerytalny Prezydent zwraca jeszcze uwagę, że „Podwyższenie wieku emerytalnego 

doprowadziło do zmian w życiu wszystkich pracujących obywateli i ich rodzin, a także 

przyszłych pokoleń. Znamiennym jest fakt, że wniosek o zarządzenie referendum dotyczącego 

przywrócenia poprzedniego wieku uprawniającego do przechodzenia na emeryturę poparło 

ponad 2 mln Polaków”. Te zmiany w życiu ogółu społeczeństwa mają przemawiać dodatkowo 

za nadaniem sprawie, o którą chodzi w pytaniu charakteru szczególnego znaczenia dla 

państwa. 

Opiniowane pytanie dotyczy bezsprzecznie zagadnienia konkretnego, odpowiadającego 

wskazanym wyżej wymogom dla realizacji pojęcia sprawy w ujęciu art. 125 ust. 1 Konstytucji 

RP. 

O szczególnym znaczeniu dla państwa tej sprawy przekonują nie tylko elementy 

zawarte w uzasadnieniu projektu zarządzenia referendum i wskazujące, że chodzi o kwestie 

odnoszące się do ogółu obywateli. Znaczenie zagadnienia zabezpieczenia społecznego po 

osiągnięciu wieku emerytalnego podkreślił także ustrojodawca w art. 67 ust. 1 Konstytucji. Z 

normy tej wynika, że najważniejszą formą prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego są 

zdaniem TK
6
, oparte na zasadach powszechności i wzajemności, ubezpieczenia społeczne 

polegające na obowiązku płacenia składek i na roszczeniowym charakterze otrzymywanych 

świadczeń, których wysokość związana jest z długością okresu ubezpieczenia. Powstaje 

dzięki temu czytelna dla każdego ubezpieczonego zależność pomiędzy jego własnym 

wkładem w fundusz ubezpieczeń społecznych a materialną podstawą dla świadczeń z niego 

otrzymywanych.  

                                                           
6
 Zob. np. wyrok TK z 22.6.1999 r., K 5/99, OTK 1999, Nr 5, poz. 100 oraz wyrok TK z 7.9.2004 r., SK 30/03, 

OTK-A 2004, Nr 8, poz. 82. 
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Konstytucja nie określa jednak ani wieku emerytalnego ani wysokości składek. W 

myśl jej postanowień emerytura nie musi być dokładnie ekwiwalentna do składek
7
. Z drugiej 

strony z istoty ubezpieczeń wzajemnych, bez względu na wysokość składek, wynika 

konieczność zapewnienia ubezpieczonym minimum bezpieczeństwa społecznego  

(socjalnego). 

Umieszczenie zagadnień emerytalnych wśród materii regulowanych konstytucyjnie 

przemawia za uznaniem, że pytanie referendalne dotyczące wieku emerytalnego i powiązania 

uprawnień emerytalnych ze stażem pracy dotyczy spraw o szczególnym znaczeniu dla 

państwa. 

Z samego prawa sformułowanego w art. 67 ust. 1 Konstytucji nie można wyprowadzić 

żadnego wzorca systemu emerytalnego ani tym bardziej rozwiązań szczegółowych. Kwestie te 

ma obowiązek rozwinąć ustawodawca. W tym zakresie nie ma on jednak całkowitej swobody. 

Z jednej strony ustawodawca powinien realizować wolę suwerena, a z drugiej strony TK 

wielokrotnie badał, czy regulacje ustawowe przestrzegają standardów konstytucyjnych
8
. 

Ponadto TK dokonując wykładni art. 67 ust. 1 Konstytucji podkreśla, że ubezpieczony może 

oczekiwać, że w razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających mu działalność zarobkową 

uzyska określone przez prawo świadczenia
9
. W nauce prawa akcentuje się, że ubezpieczenia 

emerytalne powinny być wolne od ingerencji ustawodawcy podyktowanej względami 

politycznymi. Wiąże się z tym zasada racjonalności działań ustawodawcy. Każde działanie 

ustawodawcy dotyczące sfery finansów publicznych powinno opierać się na w miarę pewnych 

danych liczbowych, faktycznych itp. umożliwiających podejmowanie rozsądnych decyzji. 

Racjonalny ustawodawca powinien zamówić odpowiednie ekspertyzy, symulacje dotyczące 

kosztów itp. Podstawa jego decyzji powinna być przecież oparta na metodach wyliczeń 

powszechnie akceptowanych w ekonomii. Dla uznania zasadności rozwiązań proponowanych 

w ramach systemu emerytalnego konieczne są wnikliwe badania stanu faktycznego 

przeprowadzone w skali makroekonomicznej przez różne niezależne ośrodki. Ponadto 

racjonalny ustawodawca w systemie emerytalnym nie powinien dokonywać wyłomu w 

formułowanych przez siebie zasadach. Musi brać także pod uwagę stan finansów publicznych. 

                                                           
7
 Por. K. Antonów, Prawo do emerytury, Kraków 2003, s. 126; por. też wyrok TK z 01.04.2008 r., SK 96/06, 

OTK-A 2008, Nr 3, poz. 40. 
8
 Zob. np. wyrok TK z 22.6.1999 r., K 5/99, OTK 1999, Nr 5, poz. 100; wyrok TK z 23.9.1997 r., K 25/96, OTK 

1997, Nr 3–4, poz. 36 
9
 Wyrok TK z 4.1.2000 r., K 18/99, OTK 2000, Nr 1, poz. 1. 
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Jak słusznie zauważa P. Winczorek „Stopień pokrycia potrzeb osób uprawnionych jest 

zależny od poziomu ogólnej zamożności społeczeństwa i od stanu finansów publicznych”
10

. 

Z orzecznictwa TK i z poglądów nauki prawa wynika jednoznacznie, że pytanie 

referendalne dotyczące wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem 

pracy dotyczy spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, którego organy powinny w 

racjonalny sposób rozwinąć postanowienia Konstytucji dotyczące zabezpieczenia 

emerytalnego. Odpowiedź udzielona na pierwsze pytanie referendalne powinna wyznaczyć 

kierunek ich działań. 

 

4. Zgodność z Konstytucją RP drugiego pytania referendalnego 

„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?” 

Uzasadniając projekt postanowienia zarządzającego referendum Prezydent stwierdził: 

„Konstytucja w art. 1 przesądza, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich 

obywateli. Z kolei w art. 5 wskazuje, że Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa 

narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 

rozwoju. W art. 68 ust. 4 Ustrojodawca wskazuje, że władze publiczne są obowiązane do 

zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. W art. 74 ust. 1 

Konstytucji na władze publiczne nałożono obowiązek prowadzenia polityki zapewniającej 

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Mimo że Konstytucja 

chroniąc środowiska naturalne, nie odnosi się wprost do lasów, to jednak po stronie władzy 

publicznej istnieje obowiązek należytego dbania o lasy jako element gwarantujący 

bezpieczeństwo ekologiczne. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 czerwca 2006 r. 

sygn. akt K 23/2005 wskazywał, że pojęcie „bezpieczeństwa ekologicznego’' należy rozumieć 

jako uzyskanie takiego stanu środowiska, który pozwala na bezpieczne przebywanie w tym 

środowisku i umożliwia korzystanie z tego środowiska w sposób zapewniający rozwój 

człowieka. 

Pod względem powierzchni lasów Polska znajduje się na czele państw w Europie. Lasy 

zajmują 29,2 % terytorium kraju, co wynosi obszar 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to 

lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zasady zarządzania lasami stanowiącymi 

                                                           
10

 Zob. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 

2000, s. 91. 
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własność Skarbu Państwa oraz zasady udostępniania lasów reguluje ustawa z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, ze zm.)”. 

W kontekście tej wypowiedzi i powołanych w niej norm konstytucyjnych oraz  faktów 

można uznać, że opiniowane pytanie dotyczące lasów bez wątpienia porusza zagadnienie o 

szczególnym znaczeniu dla państwa. Powstaje jednak wątpliwość, czy sprawa jednego 

podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nie ma charakteru zbyt 

partykularnego i czy powinna być przedmiotem referendum ogólnokrajowego. Zważywszy 

jednak na zakres działalności tego podmiotu wątpliwości te należy uznać za nieuzasadnione. 

Tym samym zagadnienie utrzymania (lub nie) dotychczasowego systemu funkcjonowania 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dotyczy sprawy w ujęciu art. 125 ust. 

1 Konstytucji. 

Na marginesie warto zauważyć, iż przy założeniu zaistnienia odpowiedniego kworum 

twierdząca odpowiedź większości głosujących na pytanie o dotychczasowy system 

funkcjonowania oznacza wolę jego petryfikacji, niezmienności. W tym przypadku wyraźne 

stanowisko suwerena w sprawie o tak szczególnym znaczeniu dla państwa musiałaby 

pociągnąć za sobą stosowną zmianę Konstytucji wzorowaną np. na jej art. 23 gwarantującym 

trwałość gospodarstwa rodzinnego. Samo referendum nie rozpoczynałoby w sensie prawnym 

postępowania zmierzającego do zmiany Konstytucji, ani tym bardziej nie byłoby 

równoznaczne z inicjatywą ustawodawczą w zakresie zmiany Konstytucji. 

Konkludując tę część rozważań stwierdzam, że drugie pytanie dotyczy sprawy w 

rozumieniu art. 125 ust. 1 Konstytucji, a umieszczenie zagadnień dotyczących lasów wśród 

materii regulowanych konstytucyjnie przemawia za uznaniem, że dotyczy ono sprawy o 

szczególnym znaczeniu dla państwa. 

 

5. Zgodność z Konstytucją RP trzeciego pytania referendalnego 

„Czy jest Pani/Pan za zniesieniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego 

sześciolatków i przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od 

siódmego roku życia?” 

Obowiązek szkolny należy bez wątpienia do kategorii spraw w rozumieniu art. 125 ust. 1 

Konstytucji.  

W odróżnieniu od uzasadnienia pytania drugiego Prezydent nie podaje norm 

konstytucyjnych, których materia dotyczy opiniowanego pytania. Należy wskazać tu na art. 70 

ust. 1 Konstytucji gwarantujący każdemu prawo do nauki i nakładający obowiązek nauki do 
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ukończenia 18 roku życia. Ustrojodawca przekazuje sposób wykonania tego obowiązku do 

określenia w ustawie. Dotyczy to również ustalenia dolnej granicy tego obowiązku. 

O szczególnym znaczeniu prawa do nauki i o jego ogólnopaństwowym wymiarze 

przekonany jest Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu jednego ze swoich orzeczeń 

stwierdził on: „Prawo to musi być postrzegane zarówno w kategoriach dobra i wartości 

indywidualnej, jak i ważnego, podstawowego dobra społecznego. Urzeczywistnienie prawa do 

nauki jest nie tyle jakimś szczególnym przywilejem współczesnego człowieka, ale stanowi 

nieodzowny warunek rozwoju społeczeństwa i jednocześnie pełnego uczestnictwa jednostki w 

życiu społecznym”
11

. Bezsprzecznie ważnym, podstawowym dobrem społecznym, a więc 

sprawą o szczególnym znaczeniu dla państwa jest także obowiązek nauki, którego dotyczy 

trzecie pytanie referendalne. 

Takie rozumienie tego obowiązku, ocenianego przez pryzmat interesów państwa, 

ugruntowało się zresztą w Polsce już w okresie Odrodzenia. Przekonują o tym choćby 

wypowiedzi Andrzeja Frycza Modrzewskiego  w dziele O poprawie Rzeczypospolitej (Księga 

I) czy słynna maksyma „takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. 

Sformułował ją przed czterema wiekami kanclerz Jan Zamoyski jako wskazanie dla Akademii 

Zamojskiej. 

 

6. Konkluzje 

1. Materia pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o 

zarządzeniu referendum ogólnokrajowego jest zgodna z Konstytucją RP. Wszystkie 

pytania dotyczą spraw w rozumieniu art. 125 ust. 1 Konstytucji i sprawy te mają 

szczególne znaczenie dla państwa. 

2. Pytania w opiniowanym przypadku są tak sformułowane, aby z odpowiedzi na 

nie udzielonych łatwo można było odczytać wolę głosujących. Decydujące będzie w tym 

wypadku udzielenie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na każde z postawionych 

pytań. Pytania spełniają więc w tym aspekcie wymogi konstytucyjne. 
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