
OPINIE
EKSPERTYZY

KANCELARIA SENATU
BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

OE – 239

WRZESIEŃ 2015

Opinie prawne w przedmiocie 
zgodności z Konstytucją RP 

materii pytań zawartych 
w projekcie postanowienia Prezydenta RP

o zarządzeniu referendum 
(druk senacki nr 1054)



BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI
Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

OPINIE
EKSPERTYZY

Kancelaria Senatu
Wrzesień 2015

OE-239

Opinie prawne w przedmiocie  
zgodności z Konstytucją RP  

materii pytań zawartych  
w projekcie postanowienia Prezydenta RP 

o zarządzeniu referendum  
(druk senacki nr 1054)



Materiał przygotowany przez Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych 
Biura Analiz  i Dokumentacji.

Biuro Analiz i Dokumentacji zamawia opinie, analizy i ekspertyzy sporządzone  
przez specjalistów reprezentujących różne punkty widzenia.

Wyrażone w materiale opinie odzwierciedlają jedynie poglądy autorów.
Korzystanie z opinii i ekspertyz zawartych w tym zbiorze bez zezwolenia Kancelarii Senatu do-

puszczalne wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie  autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) 
i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.

W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego
 zezwolenia Kancelarii Senatu.

© Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2015

Biuro Analiz i Dokumentacji 
Dyrektor – Agata Karwowska-Sokołowska – tel. 22 694 94 32, fax 22 694 94 28,

e-mail: Agata.Karwowska-Sokolowska@senat.gov.pl
Wicedyrektor – Ewa Nawrocka – tel. 22 694 90 53,

e-mail: Ewa.Nawrocka@senat.gov.pl
Wicedyrektor – Romuald Łanczkowski – tel. 22 694 95 32

e-mail: Romuald.Lanczkowski@senat.gov.pl
Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych tel. 22 694 92 04, fax 22 694 94 28

Redaktor prowadzący – Robert Stawicki

Opracowanie graficzno-techniczne, druk i oprawa
Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii



33

Prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak

Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP 
materii pytań zawartych 

w projekcie postanowienia Prezydenta RP  
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 

(druk senacki nr 1054)

1. Uwagi wprowadzające

W dniu 21 sierpnia 2015 r. Prezydent RP przesłał do Marszałka Senatu projekt postanowie-
nia 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 za-
jęcia 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 praw-
nych, 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  Prezyden-
ta 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 legislacyjnego, ale o fazę przedwstęp-
ną, inicjacyjną, nieobjętą w ogóle regulacją prawną. W tej fazie przedmiotem referendum nie 
musi być już dojrzała, sformułowana inicjatywa ustawodawcza, ale rozstrzygnięcie kierun-
kowe, 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 wymie-
nionych 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 refe-

1  L. Garlicki, omówienie art. 125, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 1999, str. 13.
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rendum podpisało się ponad 5 mln 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, sformułowa-
nej 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 kierunko-
we podjęte w referendum, jeżeli będzie ono wiążące. Do podania tych skutków będzie zobo-
wiązany 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 konsty-
tucją 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 zgłoszo-
na kilkanaście lat temu nie doczekała się jednak do dzisiaj realizacji. Tak więc brak procedur 
kontroli konstytucyjności pytań referendalnych nie daje Prezydentowi, ani żadnemu innemu or-
ganowi władzy publicznej, możliwości uzyskania 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 zna-
czeniu dla państwa” (art. 125 ust. 1 Konstytucji). Referendum gwarantuje obywatelowi rze-
czywistą możliwość brania udziału w życiu politycznym i tym samym kierowania sprawami 
publicznymi, wpływania osobiście na rozstrzyganie spraw państwowych. Konstytucja w ca-
łokształcie swoich postanowień traktuje jednostkę nie jako środek do realizacji celów zakła-
danych przez państwo, ale jako punkt odniesienia dla działań władz publicznych, dla działań 
państwa.

Dla oceny konstytucyjności pytań referendalnych w fakultatywnym referendum ogólnokra-
jowym 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 insty-
tucją demokracji bezpośredniej i referendum ogólnokrajowe stanowi ważny instrument uświa-
damiający obywatelom, na czym polega bezpośrednia forma sprawowania władzy. Należy 

2  Ibidem, s. 10.
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więc stosować korzystną dla przeprowadzenia referendum i realizacji praw obywateli zasadę 
in dubio pro libertate. Nadmiernie restryktywna wykładnia art. 125 ust. 1 Konstytucji mogła-
by prowadzić do daleko idącego utrudnienia inicjowania procedury zarządzania referendum, 
a tym samym byłaby sprzeczna z ratio legis samej instytucji referendum, która to ma być wła-
śnie wyrazem woli społeczeństwa.

Konstytucja nie definiuje wprawdzie samego pojęcia sprawy, ale jego rozumienie nie na-
stręcza 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.

Brak bliższego określenia przedmiotu referendum przez ustrojodawcę nie oznacza przy-
znania organom o nim decydującym pełnej swobody w zakresie jego zarządzania3. 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 pań-
stwa z dobrem wspólnym wszystkich obywateli implikuje rozumienie spraw o szczególnym 
znaczeniu dla państwa przez pryzmat dyrektywy „przedłożenia w razie potrzeby dobra ogól-
nego ponad dobro indywidualne czy partykularny interes grupowy”4. Rezultatem takiej wy-
kładni art. 125 ust. 1 Konstytucji będzie wykluczenie z zakresu objętego przedmiotem refe-
rendum 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, za-
wsze 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 enu-
meratywne 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 po-
siadające 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 szczególno-
ści 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 osta-
tecznej ocenie, czy przedmiot referendum zarządzonego przez nie odpowiada wymogom art. 
125 ust. 1 Konstytucji nie muszą one jednak brać pod uwagę ograniczeń ustalonych dla refe-
rendum z inicjatywy obywateli.

3  Inny, ale odosobniony pogląd w tym względzie formułuje J. Boć – zob. J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypo-
spolitej 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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3. Zgodność z Konstytucją pierwszego pytania referendalnego

„Czy jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień eme-
rytalnych ze stażem pracy?”

Według cytowanej wyżej wypowiedzi Prezydenta zawartej w uzasadnieniu projektu za-
rządzenia 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 przy-
szłych 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 pań-
stwa.

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 
TK6, 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 czy-
telna dla każdego ubezpieczonego zależność pomiędzy jego własnym wkładem w fundusz 
ubezpieczeń społecznych a materialną podstawą dla świadczeń z niego otrzymywanych. 

Konstytucja nie określa jednak ani wieku emerytalnego ani wysokości składek. W myśl jej 
postanowień emerytura nie musi być dokładnie ekwiwalentna do składek7. 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 przema-
wia za uznaniem, że pytanie referendalne dotyczące wieku emerytalnego i powiązania upraw-
nień 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 swo-
body. Z jednej strony ustawodawca powinien realizować wolę suwerena, a z drugiej strony 
TK wielokrotnie badał, czy regulacje ustawowe przestrzegają standardów konstytucyjnych8. 
Ponadto TK dokonując wykładni art. 67 ust. 1 Konstytucji podkreśla, że ubezpieczony może 
oczekiwać, że w razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających mu działalność zarobkową 

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.

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.
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uzyska określone przez prawo świadczenia9. W nauce prawa akcentuje się, że ubezpieczenia 
emerytalne powinny być wolne od ingerencji ustawodawcy podyktowanej względami poli-
tycznymi. Wiąże się z tym zasada racjonalności działań ustawodawcy. Każde działanie usta-
wodawcy 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 po-
wszechnie akceptowanych w ekonomii. Dla uznania zasadności rozwiązań proponowanych 
w ramach systemu emerytalnego konieczne są wnikliwe badania stanu faktycznego przepro-
wadzone 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. 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 re-
ferendalne dotyczące wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze sta-
żem pracy dotyczy spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, którego organy powinny 
w racjonalny sposób rozwinąć postanowienia Konstytucji dotyczące zabezpieczenia eme-
rytalnego. Odpowiedź udzielona na pierwsze pytanie referendalne powinna wyznaczyć 
kierunek ich działań.

4. Zgodność z Konstytucją drugiego pytania referendalnego

„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?”

Uzasadniając projekt postanowienia zarządzającego referendum Prezydent stwierdził: 
„Konstytucja w art. 1 przesądza, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszyst-
kich obywateli. Z kolei w art. 5 wskazuje, że Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa na-
rodowego 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 środo-
wiska 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 korzy-
stanie 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 

9  Wyrok TK z 4.1.2000 r., K 18/99, OTK 2000, Nr 1, poz. 1.
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 moż-
na uznać, że opiniowane pytanie dotyczące lasów bez wątpienia porusza zagadnienie o szcze-
gólnym znaczeniu dla państwa. Powstaje jednak wątpliwość, czy sprawa jednego podmiotu 
- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nie ma charakteru zbyt partykularne-
go i czy powinna być przedmiotem referendum ogólnokrajowego. Zważywszy jednak na za-
kres 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 funkcjono-
wania 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 gospo-
darstwa 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 rozumie-
niu 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 trzeciego pytania referendalnego

„Czy jest Pani/Pan za zniesieniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego 
sześciolatków i przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siód-
mego 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 konstytucyj-
nych, których materia dotyczy opiniowanego pytania. Należy wskazać tu na art. 70 ust. 1 Kon-
stytucji gwarantujący każdemu prawo do nauki i nakładający obowiązek nauki do ukończe-
nia 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 szcze-
gólnym przywilejem współczesnego człowieka, ale stanowi nieodzowny warunek rozwoju spo-
łeczeństwa i jednocześnie pełnego uczestnictwa jednostki w życiu społecznym”11. Bezsprzecznie 
ważnym, podstawowym dobrem społecznym, a więc sprawą o szczególnym znaczeniu dla pań-
stwa jest także obowiązek nauki, którego dotyczy trzecie pytanie referendalne.

Takie rozumienie tego obowiązku, ocenianego przez pryzmat interesów państwa, ugrunto-
wało się zresztą w Polsce już w okresie Odrodzenia. Przekonują o tym choćby wypowiedzi 

11  Wyrok TK z 8.11.2000 r., SK 18/99, OTK 2000, Nr 7, poz. 258.
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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 re-
ferendum 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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Prof. dr hab. Marek Chmaj

Opinia prawna w przedmiocie 
zgodności z Konstytucją RP materii pytań  

zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP 
o zarządzeniu ogólnorajowego referendum 

(druk senacki nr 1054)

I. Źródła prawa

(1). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
ze zm.);

(2). Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 318);

(3). Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.).

II. Definicje i skróty

(1). „Opiniujący” prof. dr hab. Marek Chmaj,
(2). „Referendum” ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla 

państwa, które ma być zarządzone przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę 
za zgodą Senatu, zgodnie ze skierowanym do Senatu projektem posta-
nowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, 
w trybie art. 125 ust. 2 Konstytucji;

(3). „Konstytucja” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku;
(4). „Ustawa” ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 318);
(5). „LasU” ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1153 ze zm.).

III. Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest ocena zgodności z Konstytucją materii pytań 
zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referen-
dum, wyznaczonego na dzień 25 października 2015 r.

IV. Stan faktyczny

Dnia 21 sierpnia 2015 r. Prezydent RP skierował do Senatu RP projekt postanowienia o za-
rządzeniu ogólnokrajowego referendum, z prośbą o wyrażenie przez Senat zgody na prze-
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prowadzenie referendum. Ogólnokrajowe referendum miałoby zostać zarządzone przez Pre-
zydenta w trybie art. 125 Konstytucji, dotyczącym referendum w sprawach o szczególnym 
znaczeniu dla państwa. Dzień referendum zostałby wyznaczony na niedzielę 25 października 
2015 r.

Projektuje się zadanie trzech pytań w referendum: 
1. „Czy jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytal-

nych ze stażem pracy?”; 
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwo-

wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?”; 
3. Czy jest Pani/Pan za zniesieniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego sze-

ściolatków i przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódme-
go roku życia?”. 
Przy czym we wszystkich trzech przypadkach, udzielenie odpowiedzi pozytywnej „tak” 

oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „nie” oznacza brak zgody na ww. dzia-
łania.

Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu postanowienia, celem referendum jest umożliwie-
nie obywatelom zajęcia stanowiska w sprawach problemowych o istotnym znaczeniu dla pań-
stwa i niezwykle ważnych ze społecznego punktu widzenia. „Potrzebne jest bowiem poznanie 
zdania obywateli w tak istotnych sprawach jak: obniżenie wieku emerytalnego i uzależnienie 
nabycia prawa do emerytury od długości trwania stażu pracy, przyszłość lasów państwowych, 
zmiany w systemie edukacji dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków. O fundamental-
nym 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 wnio-
skami o przeprowadzenie referendum podpisało się ponad 5 mln obywateli.”

V. Ocena prawna

1. Referendum ogólnokrajowe w trybie art. 125 Konstytucji
Referendum jest właściwym dla demokracji sposobem rozstrzygania o istotnych sprawach 

państwa przez ogół zainteresowanych. W referendum biorą udział wyborcy, którzy głosując 
zgodnie z własną wolą, decydują o szczególnie ważnych dla państwa i jego obywateli spra-
wach. Konstytucja w art. 125 przewiduje możliwość przeprowadzenia referendum ogólnokra-
jowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. 

Referendum ogólnokrajowe może zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm może postanowić o podda-
niu pod referendum określonej sprawy z własnej inicjatywy, a także na wniosek Senatu, Rady 
Ministrów lub obywateli. Obywatele wnioskując o zarządzenie referendum powinni wykazać 
poparcie co najmniej 500.000 osób mających prawo udziału w referendum (art. 63 ust. 1 Usta-
wy). Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć wydatków i dochodów, w szcze-
gólności podatków oraz innych danin publicznych, obronności państwa, amnestii (art. 63 ust. 
2 Ustawy).

Prawo zarządzenia referendum ma również Prezydent za zgodą Senatu. Prezydent prze-
kazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań 
lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego prze-
prowadzenia. Senat wyraża zgodę na zarządzenie referendum przez Prezydenta bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Prawo za-
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rządzenia referendum ogólnokrajowego jest prerogatywą Prezydenta, tym samym nie wymaga 
dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi 
odpowiedzialność przed Sejmem (art. 144 ust. 2 i 3 Konstytucji). Prezydent, przedkładając 
Senatowi projekt analizowanego postanowienia, skorzystał z ww. prerogatywy. 

Należy zaznaczyć, iż w przypadku skorzystania z omawianej prerogatywy Prezydent we 
własnym zakresie ustala pełną treść zarządzenia o przeprowadzeniu referendum, a zatem do 
niego należy dobór spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, sposób sformułowania pytań 
oraz wskazanie daty referendum. W tym wypadku, rolą Senatu jest wyłącznie wyrażenie zgo-
dy na sformułowaną przez Prezydenta treść projektu postanowienia o zarządzeniu referendum. 
Oznacza to, że Senat może podjąć uchwałę dopuszczającą lub odmawiającą przeprowadzenia 
referendum w ustalonym przez Prezydenta terminie i kształcie (L. Garlicki, Komentarz do art. 
125 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickie-
go, Warszawa 2001, s. 8).

Zgodnie z art. 64 Ustawy, Prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarzą-
dzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej 
pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przeka-
zania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie 
referendum. Jak stanowi art. 65 ust. 1 Ustawy, postanowienie Prezydenta powinno zawierać: 
wskazanie podstawy prawnej zarządzenia referendum, treść pytań lub wariantów rozwiąza-
nia w sprawie poddanej pod referendum, termin przeprowadzenia referendum oraz kalendarz 
czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. Projekt postanowienia Prezydenta 
zawiera te elementy.

Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o refe-
rendum ogólnokrajowym. Przeprowadzenia referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu 
dla państwa dotyczy rozdział 8 Ustawy. Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie 
do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub 
na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań (art. 2 ust. 2 Ustawy). 
Prawo udziału w referendum ma obywatel polski, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 
lat. Nie mają prawa udziału w referendum osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym 
orzeczeniem sądowym, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału 
Stanu oraz osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym (art. 3 Ustawy).

Zgodnie z art. 125 ust. 3 Konstytucji, jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział 
więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący. Wówczas, 
właściwe organy państwowe mają obowiązek podjąć niezwłocznie czynności w celu realizacji 
jego wyniku zgodnie z jego rozstrzygnięciem przez wydanie aktów normatywnych bądź 
podjęcie innych decyzji, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały 
Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (art. 
67 Ustawy). Konstytucja zastrzega jednocześnie, iż ważność referendum stwierdza Sąd Naj-
wyższy.

Sprawa poddana pod ogólnokrajowe referendum musi mieć „szczególne znaczenie dla pań-
stwa”, a tym samym musi być istotna. Nie może to być zatem sprawa, której znaczenie odnosi 
się do ograniczonego kręgu podmiotów (np. społeczności lokalnej, pewnych grup zawodo-
wych), czy też ograniczonego terytorium kraju. Ponadto, konieczne jest istnienie bezpośred-
niego związku poddanej pod referendum sprawy z interesami państwa jako całości (zob. L. 
Garlicki, Komentarz do art. 125 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-
mentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2001, s. 5). W jednym referendum można poddać 
pod rozstrzygnięcie kilka spraw, nawet jeśli nie są one ze sobą powiązane, o ile każda z tych 
spraw ma istotne znaczenie dla państwa.



13

Opinie prawne w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych...

Projektowane postanowienie Prezydenta dotyczy trzech spraw, które w ocenie tego organu 
są sprawami o istotnym znaczeniu dla całego państwa i jego obywateli. Sprawy te dotyczą: 
obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, utrzy-
mania dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe oraz podwyższenia wieku dzieci objętych powszechnym ustawowym obowiąz-
kiem szkolnym.

W świetle przepisów Konstytucji i Ustawy, dopuszczalność zarządzenia przez Prezydenta 
Referendum w sprawach, o których mowa w pytaniu pierwszym i trzecim, nie powinna bu-
dzić wątpliwości. Sprawy te niewątpliwie mają szczególne znaczenie dla państwa. Kwestie 
poddane pod Referendum dotyczą interesów wszystkich obywateli (dzieci, ich rodziców oraz 
przyszłych emerytów) i całego państwa. Nie są to kwestie dotyczące tylko pewnego zakresu 
terytorium RP, czy też ograniczonego kręgu obywateli czy też pewnych grup interesów. Sprawy 
te są o tyle istotne, że dotyczą materii regulowanej w Konstytucji – prawa do zabezpieczenia 
społecznego (art. 67 ust. 1 Konstytucji) oraz powszechnego obowiązku szkolnego (art. 70 
ust. 1 Konstytucji). Rozstrzygnięcie wskazanych spraw w Referendum i uwzględnienie jego 
wyniku przez organy państwa będzie miało istotny wpływ na działalność całego państwa i jego 
sytuację finansową.

Należy pamiętać, iż wynik referendum jest wiążący, jeżeli w referendum ogólnokrajowym 
wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Jeżeli wynik Referendum będzie 
wiążący, to w zależności od jego rozstrzygnięcia, Sejm i Senat będą zobowiązani do uchwalenia 
zmian w regulacjach odnoszących się do przesłanek nabycia uprawnień emerytalnych związa-
nych z wiekiem i stażem pracy oraz do wieku dzieci objętych powszechnym obowiązkiem szkol-
nym albo do powstrzymania się z dokonaniem zmian obowiązującego stanu prawnego. 

2. Niekonstytucyjność materii poddanej pod referendum ogólnokrajowe
Istotne wątpliwości konstytucyjne budzi dopuszczalność zarządzenia referendum ogólno-

krajowego w trybie art. 125 Konstytucji w sprawie wskazanej w pytaniu drugim projektu 
postanowienia, tj.: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjono-
wania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?”. Poddana pod Referendum 
sprawa nie ma szczególnego znaczenia dla państwa. Wbrew założeniom, pytanie nie dotyczy 
lasów państwowych, lecz modelu funkcjonowania jednostki organizacyjnej reprezentującej 
Skarb Państwa w zakresie zarządzania lasami.

Jak wskazano w treści uzasadnienia projektu postanowienia Prezydenta, po stronie wła-
dzy publicznej istnieje obowiązek należytego dbania o lasy, jako element gwarantujący bez-
pieczeństwo ekologiczne. Obowiązek ten wynika z całokształtu gwarancji konstytucyjnych 
zawartych w art. 5, art. 68 ust. 4, art. 74 ust. 1. „Ukształtowany na mocy obowiązujących 
w Polsce przepisów system gospodarowania lasami Skarbu Państwa zabezpiecza wypraco-
wany na przestrzeni wielu lat model polskiego leśnictwa (...). Obowiązujący model zarzą-
dzania lasami służy zrównoważonemu użytkowaniu zasobów środowiska, gwarantuje ra-
cjonalną gospodarkę leśną, zapewnia ochronę polskich lasów państwowych przed procesem 
przekształceń własnościowych, w tym ukierunkowanych na osiąganie zysków z prowadzo-
nej działalności, jak również gwarantuje dostępność lasów dla ludności na równych zasa-
dach. Należy zauważyć, że obecna struktura własnościowa cieszy się powszechną akcepta-
cją społeczną. (...) Istnieją obawy, że gdyby doszło do zmian w strukturze własnościowej 
lasów państwowych, prowadzenie właściwej gospodarki leśnej byłoby znacznie utrudnione 
lub wręcz niemożliwe.” 

Z powyższego wynika, iż celem zarządzenia przez Prezydenta Referendum jest uzyskanie sta-
nowiska obywateli w kwestii objęcia lasów stanowiących własność Skarbu Państwa szczególną 
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ochroną, z jednoczesnym zapewnieniem ludności prawa do korzystania z dobrodziejstw lasów 
państwowych, a tym samym objęcia ich zakazem przekształceń własnościowych. Tak określona 
sprawa, wskazana we właściwie sformułowanym pytaniu, mogłaby zostać poddana pod rozstrzy-
gnięcie w referendum ogólnokrajowym, gdyż stanowi sprawę o istotnym znaczeniu dla państwa. 

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu postanowienia, lasy stanowią majątek narodo-
wy, zajmując blisko 30% terytorium kraju (tj. obszar 9,1 mln ha), przy czym zdecydowana 
większość to lasy państwowe. Niewątpliwie, las jest nieprzecenionym miejscem wypoczyn-
ku, obcowania z naturą, pozyskiwania, stanowiących istotny składnik pożywienia, płodów 
runa leśnego. Zasady gospodarowania lasami państwowymi, w tym możliwość dysponowa-
nia gruntami leśnymi, nie wyłączając rozporządzania nimi, określają obecnie przepisy LasU. 
Rozdział 6a LasU obejmuje przepisy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 
będącym w zarządzie Lasów Państwowych. W przepisach tych uregulowano zasady zbywa-
nia, nabywania, wydzierżawiania, przekazywania w użytkowanie gruntów leśnych będących 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W ustawie LasU zawarto 
pewne ograniczenia w swobodzie dysponowania lasami państwowymi, lecz regulacji tych nie 
można uznać za skutecznie przeciwdziałających prywatyzacji lasów państwowych. Rozstrzy-
gnięcie w kwestii tak doniosłego dla całego społeczeństwa dobra mogłoby być przedmiotem 
referendum ogólnokrajowego.

W kontekście powyższego, należy zauważyć, iż pytanie drugie zawarte w projekcie posta-
nowienia Prezydenta nie dotyczy ochrony lasów, ani ich struktury własnościowej, ale ściśle 
dotyczy funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i jego struk-
tury organizacyjnej („systemu funkcjonowania”). Zgodnie z art. 32 ust. 1 LasU, Lasy Państwo-
we jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują 
Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. W skład Lasów Państwowych wchodzą na-
stępujące jednostki organizacyjne: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dy-
rekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa, inne jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej (art. 32 ust. 2 LasU).

Sprawy związane z funkcjonowaniem i organizacją wybranej państwowej jednostki orga-
nizacyjnej nie mogą stanowić spraw o szczególnym znaczeniu dla całego państwa. W innym 
wypadku, możliwe byłoby poddanie pod rozstrzygnięcie referendum ogólnokrajowego pytań 
o strukturę organizacyjną lub dalsze losy, np. Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotni-
cze”, czy też Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o. w likwidacji lub 
Zakładów Metalowych „ŁUCZNIK” S.A. w upadłości. Niewątpliwie, system funkcjonowania 
tych należących do państwa osób prawnych nie ma znaczenia dla całego państwa, czy też jego 
obywateli. Sprawy te odnoszą się bowiem do ograniczonego kręgu podmiotów (pracowników 
tych przedsiębiorstw, ich kontrahentów, uczestników rynku, na którym działa dane przedsię-
biorstwo itp.). Sprawy te nie są bezpośrednio związane z interesami państwa jako całości.

Ponadto, przy formułowaniu pytań poddanych pod referendum ogólnokrajowe należy mieć 
na uwadze jego wiążący wynik, gdyby wzięło w nim udział więcej niż połowa uprawnionych 
do głosowania. W przedmiotowym wypadku uzyskanie w Referendum wiążącego wyniku co 
do sprawy wskazanej w pytaniu drugim oznaczałoby bezwzględne zadecydowanie o trwałości 
modelu gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym jego 
struktury, organizacji, zadań i kompetencji jego organów. 

W związku z powyższym, należy uznać, iż materia zawarta w pytaniu drugim wskazanym 
w przedmiotowym projekcie, w świetle art. 125 Konstytucji, nie może stanowić sprawy pod-
danej pod rozstrzygnięcie referendum ogólnokrajowego.
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VI. Konkluzje

1. Dopuszczalne jest przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w trybie art. 125 
Konstytucji w dwóch sprawach wskazanych w projekcie postanowienia Prezydenta 
RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, tj. w sprawie obniżenia wieku eme-
rytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy oraz w sprawie pod-
wyższenia wieku dzieci objętych powszechnym ustawowym obowiązkiem szkolnym. 
Sprawy te niewątpliwie stanowią sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa.

2. Materia pytania drugiego, w brzmieniu: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotych-
czasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe?”, w świetle Konstytucji nie może stanowić przedmiotu referendum ogólno-
krajowego.
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Zgodność z Konstytucją RP materii pytań zawartych  
w projekcie postanowienia Prezydenta RP  

o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  
(druk senacki nr 1054)

I. Istota referendum ogólnokrajowego  
z punktu widzenia art. 4 Konstytucji

Wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie, wymaga zdefiniowania istoty referendum 
ogólnokrajowego oraz skutków jego zarządzenia.

Przepis art. 125 Konstytucji stanowi, iż „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla 
państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe”. Referendum takie ma pra-
wo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy usta-
wowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Referen-
dum ogólnokrajowe nie ma charakteru prawodawczego. Użycie w art.  125 ust.1 
pojęcia „sprawa”, oznacza zastrzeżenie na rzecz Sejmu i Senatu kompetencji do stanowienia 
ustaw1. 

Ponadto, art.  125 ust.  3 stanowi, że „jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło 
udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążą-
cy. Referendum ogólnokrajowe, jeżeli okaże się wiążące i rozstrzygające, oznacza powstanie 
prawnego obowiązku wykonania jego wyniku zapadłego w referendum przez Sejm i Senat. 

W analizowanej sprawie istotne znaczenie ma treść art. 4 Konstytucji wskazująca, iż Naród 
sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Tym samym, zarządzenie 
przez wskazane w konstytucji podmioty referendum, oznacza przekazanie Suwerenowi 
podjęcia decyzji w określonej sprawie. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie po-
glądem suwerenność jest władzą pierwotną, trwałą, niezależną w stosunkach ze-
wnętrznych i wewnętrznych, prawnych oraz prawnie nieograniczoną2.

Zarządzenie referendum oznacza, że Naród jako Suweren ma prawo, w świetle art. 
4 ust. 1 i 2 Konstytucji, ukierunkowywać politykę państwa, wyrażać opinię w przedmio-
cie rządzenia państwem, jak i współdecydować z organami państwa w procesie rządzenia3. 
Jest on zatem źródłem władzy i pełnić może rolę arbitra w sytuacjach konfliktowych między 

1  M. Jagielski, Przedmiot referendum ogólnokrajowego, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz ency-
klopedyczny, W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 472-473. Postanowienia te rozwija art. 67 
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym. Regulacja ta wyłącza możliwość poddania 
pod głosowanie referendalne „sprawy” tożsamej z projektem, uchwaloną czy już obowiązującą 
ustawą. Koresponduje to również ze wskazaniem, że działania decyzyjne podejmują „właściwe organy”. Tym 
samym referendum nie zastępuje Sejmu i Senatu w wykonywaniu ich funkcji ustrojodawczej. 

2  B. Banaszak, Prawo Konstytucyjne, s. 208.
3  Ibidem, s. 117.
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konstytucyjnymi organami państwa, ale także w sporach między podmiotami sceny politycz-
nej, czego wyrazem może być właśnie ukierunkowanie działalności władz publicznych wyra-
żone w referendum.

Tym samym, jestem zdania, że możliwe jest zarządzenie referendum ogólnokrajowego 
w sprawach wymagających zmian w ustawie zasadniczej, czemu dałem wyraz we wcześniej-
szej opinii.

II. Kompetencje Senatu w zakresie oceny pytań referendalnych

Kluczowym dla oceny przez Senat propozycji Prezydenta jest wyjaśnienie znaczenia okre-
ślenia „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa”. W doktrynie przeważa po-
gląd, że określenie „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa” należy odczy-
tywać ograniczająco, tzn. jako zakaz przeprowadzania referendum w sprawach, które owego 
„szczególnego znaczenia” są pozbawione. Ponadto, szczególne znaczenie musi odnosić się do 
„Państwa”, przedmiotem referendum nie może być więc sprawa ograniczona do pewnych tyl-
ko środowisk, grup czy terytoriów, zawsze konieczny jest bezpośredni związek z interesami 
państwa jako pewnej całości4.

Ocena „szczególnego znaczenia” sprawy poddawanej pod referendum zależy tylko od 
podmiotu zarządzającego jego przeprowadzenie, czy też możliwe jest także formuło-
wanie tej oceny przez organy zewnętrzne, w oparciu o bardziej zobiektywizowane kryteria5. 

Projekt postanowienia Prezydenta przekazywany jest do Senatu, w celu uzyskania jego 
zgody na przeprowadzenie wskazanego w nim wniosku. Projekt postanowienia musi zawierać 
podstawę przeprowadzenia referendum, treść proponowanych pytań lub wariantów rozwiąza-
nia w sprawie poddanej pod referendum oraz termin jego przeprowadzenia, a także kalendarz 
czynności związanych z jego przeprowadzeniem. 

Senat nie może ingerować w treść proponowanych przez Prezydenta pytań i jego 
rola ogranicza się wyłącznie do zatwierdzenia bądź nie projektu postanowienia6. 

Nie dotyczy to oceny przez Senat strony formalnej przedłożenia Prezydenta. Zgodnie z pro-
cedurą obowiązującą w drugiej izbie, niezbędnym elementem projektu postanowienia o zarzą-
dzeniu referendum jest jego uzasadnienie. Zgodnie z art. 87 Regulaminu Senatu, Marszałek 
może zwrócić się do Prezydenta o przedstawienie uzasadnienia do projektu postanowienia 
o zarządzeniu referendum, zawierającego określenie potrzeby i celu zarządzenia referendum, 
wyjaśnienie treści pytań i wariantów rozwiązań sprawy poddanej pod referendum oraz przed-
stawienie oczekiwanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych roz-
wiązań sprawy poddanej pod referendum. 

Z doniesień prasowych wynika, że 24 sierpnia Marszałek Senatu zwrócił się do Prezydenta 
o uzupełnienie uzasadnienia wniosku o zarządzenie referendum w zakresie skutków prawnych 
wynikających z ewentualnej pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące obniżenia wieku 
emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, skutków finansowych 
w przypadku ewentualnej pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące obniżenia wieku eme-
rytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy oraz skutków społecznych 

4  L. Garlicki, art. 125 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki (red.), Warszawa 2000. 
5  ibidem.
6  Zob. A. Szmyt, Zgoda Senatu na referendum zarządzane przez Prezydenta, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym, J. 

Trzciński, B. Banaszak (red.), Wrocław 1997, s. 251-252.; P. Uziębło, Nowe regulacje prawne dotyczące referendum ogólno-
krajowego w Polsce (wybrane zagadnienia), bmw. 2003, s. 7. 
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i finansowych w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące obowiązku szkolne-
go sześciolatków, w zakresie odwrócenia zrealizowanych rozwiązań organizacyjnych.

Udzielenie przez Senat zgody na zarządzenie referendum stanowi formę kontroli nad zasad-
nością i prawną możliwością zarządzenia referendum. Dotyczy to również spełnienia wymo-
gów regulaminowych wniosku Prezydenta. 

III. Szczegółowa ocena pytań referendalnych zawartych w projekcie 
postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum  

(druk senacki nr 1054)

Norma dotycząca możliwości zarządzenia referendum „w sprawach o szczególnym zna-
czeniu dla państwa” jest spełniona, gdy pytania dotyczą zwłaszcza kwestii uregulowanych 
w Konstytucji. Z istoty ustawy zasadniczej wynika, że jest ona aktem prawnym określającym 
podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego Państwa. Zgodnie z tytułem opinii, 
ocena pytań zawartych we wniosku Prezydenta dokonana zostanie z punktu widzenia obowią-
zujących regulacji konstytucyjnych.

W projekcie zarządzenia Prezydent wskazuje trzy pytania referendalne o następującej tre-
ści:
1. „Czy jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytal-

nych ze stażem pracy?”
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwo-

wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?”
3. „Czy jest Pani/Pan za zniesieniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego sze-

ściolatków i przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódme-
go roku życia?”
Prezydent chce wyznaczyć dzień referendum na niedzielę 25 października 2015 r.
W uzasadnieniu wniosku Prezydent wskazuje, że celem referendum, „jest umożliwienie 

obywatelom zajęcia stanowiska w sprawach problemowych o istotnym znaczeniu dla państwa 
i niezwykle ważnych ze społecznego punktu widzenia. Potrzebne jest bowiem poznanie zdania 
obywateli w tak istotnych sprawach jak: obniżenie wieku emerytalnego i uzależnienie nabycia 
prawa do emerytury od długości trwania stażu pracy, przyszłość lasów państwowych, zmiany 
w systemie edukacji dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków”.

W uzasadnieniu do wniosku o zarządzenie referendum wskazuje się ponadto, że „podwyższe-
nie 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 emery-
turę poparło ponad 2 mln Polaków”. Zasady nabywania uprawnień emerytalnych są bowiem 
jedną z zasadniczych kwestii społecznych, mającą szczególne znaczenie dla ogółu obywateli. 
W związku z powyższym, w przypadku tak istotnych zmian, jak określenie wieku uprawniają-
cego do przejścia na emeryturę, należy umożliwić obywatelom wyrażenie opinii w tej sprawie. 

Analiza przepisów Konstytucji potwierdza doniosłość wskazanego przez Prezydenta py-
tania referendalnego. Regulacja art. 67 ust. 1 wyraźnie stanowi, że „obywatel ma prawo do 
zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwa-
lidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”. Zakres i formy tego zabezpieczenia 
społecznego określać ma ustawa. 

Redakcja treści tego pytania ma jednak określone wady. W projekcie zarządzenia ani w uza-
sadnieniu nie zawarto wskazówek w jaki sposób należy rozumieć określenie „i powiązaniem 
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uprawnień emerytalnych ze stażem pracy”. Nie określono również wieku, od osiągnięcia 
którego przysługiwać mają nowe uprawnienia emerytalne. 

Może to zatem prowadzić do trudności w ocenie podjętej przez Naród decyzji w referen-
dum.

Odnośnie pytania drugiego w uzasadnieniu zawarto stwierdzenie, że 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 Konstytu-
cja 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 środowisko naturalne, nie odnosi się 
wprost do lasów, to jednak po stronie władzy publicznej istnieje obowiązek należytego dbania 
o lasy jako element gwarantujący bezpieczeństwo ekologiczne. 

Wnioskodawca słusznie wskazuje, że lasy zajmują 29,2 proc. terytorium kraju, z czego 
prawie 7,6 mln ha to lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

Obowiązujący model zarządzania, który określony jest w przepisach ustawy z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, ze. zm.) służy, zdaniem Wnioskodawcy, zrów-
noważonemu użytkowaniu zasobów środowiska, gwarantuje racjonalną gospodarkę leśną, za-
pewnia ochronę polskich lasów państwowych przed procesem przekształceń własnościowych, 
w tym ukierunkowanych na osiąganie zysków z prowadzonej działalności, jak również gwa-
rantuje dostępność lasów dla ludności na równych zasadach.

Zdaniem Prezydenta, zasadnym jest zwrócenie się do obywateli z pytaniem o sprawy 
przyszłości lasów państwowych i utrzymania stabilnego systemu funkcjonowania 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, co potwierdziłoby dotych-
czasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych. „Udzielenie odpo-
wiedzi pozytywnej „TAK” na pytanie drugie oznaczać będzie zgodę, zaś udzielenie odpowie-
dzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody na utrzymanie dotychczasowego systemu 
funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.

Drugie pytanie referendalne nie dotyczy wprost problemu własności państwowej lasów, 
jako dziedzictwa narodowego, a jedynie mniej doniosłej sprawy, jaką jest forma organizacyj-
no-prawna zarządzania majątkiem Państwa. 

Zauważyć jednak należy, że w przypadku własności państwowej regulacje konstytucyjne 
akcentują zasadę wyłączności ustawy. Przepis art. 216 Konstytucji wymaga zatem, aby usta-
wa regulowała sposób gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na cele publiczne; 
zasady i tryb nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, udziałów lub akcji 
Skarbu Państwa. Regulacja ta przez odwołanie się do ustawy tworzy istotne gwarancje pra-
widłowości funkcjonowania mechanizmów finansów publicznych. Użyte przez Konstytucję 
terminy „nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji” powinny być 
rozumiane szeroko7. Powoduje to, że procesy komercjalizacji i prywatyzacji lasów stano-
wiących własność Skarbu Państwa mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 216 
ust. 2 Konstytucji. Dodatkowo, rola ustawy podkreślona została także w przypadku orga-
nizacji Skarbu Państwa oraz sposobu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa (art. 218 Kon-
stytucji). Tym samym należy uznać, że również drugie pytanie referendalne jest doniosłe 

7  Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 928.
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konstytucyjnie. Jest ono jednak nieprecyzyjne, gdyż nie daje wskazówek co do rozumie-
nia określenia „utrzymanie dotychczasowego systemu funkcjonowania”.

Równie doniosłe z punktu widzenia Konstytucji jest pytanie o wiek obowiązku szkolnego. 
Wskazać należy, że problematyka ta znajduje swoje określenie w regulacji konstytucyjnej. 
Art. 70 ust. 1 wskazuje, że każdy ma prawo do nauki oraz, że nauka do 18 roku życia jest obo-
wiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. Dowodzi to 
bezsprzecznie, że określenie wieku obowiązku szkolnego jest sprawą o szczególnym znacze-
niu dla Państwa. Pytanie to jest nie tylko zgodne z postanowieniami Konstytucji, lecz również 
konkretyzuje treść norm ustawy zasadniczej. 

W konkluzji należy wyrazić pogląd, że pytania referendalne wskazane przez Prezydenta RP 
w projekcie zarządzenia, są zgodne z przepisami aktualnie obowiązującej Konstytucji 
i wypełniają warunki określone w art. 125 ustawy zasadniczej. Mają one jednak, 
podobnie jak pytania referendalne referendum zarządzonego na 6 września, cha-
rakter ogólny, niedający ustawodawcy wyraźnych wskazówek dotyczących zmian 
w istniejącym prawie. 

IV. Pozostałe uwagi.

Moim zdaniem, największe wątpliwości wzbudza termin przeprowadzenia referen-
dum, który również jest elementem oceny przez Senat. 

Wątpliwości te wynikają z faktu odmiennej regulacji godzin głosowania ustawy wybor-
czej i referendalnej. Głosowanie w referendum powinno zostać przeprowadzane w godzinach 
określonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 
r. poz. 318), tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00, a głosowanie w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach określonych 
w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) tj. od 
godziny 7.00 do godziny 21.00 . W mojej osobistej opinii, problem ten wymaga doko-
nania zmian ustawowych, które trudno będzie przeprowadzić przed proponowaną 
datą referendum. 

Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, 
senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego jest podstawowym prawem 
politycznym obywateli, określonym w art. 62. Konstytucji. Nie wydaje się możliwe, aby 
regulacje te mogły być modyfikowane uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej. 
Organ ten nie ma kompetencji do wydawania aktów powszechnie obowiązujących, 
a jego uchwały mogą być skierowane jedynie do komisji wyborczych niższego 
szczebla. 

Nie wydaje się zatem możliwe, aby w przypadku wyrażenia przez Senat zgody na zarządze-
nie referendum w terminie 25 października 2015 r, jedna komisja mogła jednocześnie przepro-
wadzać wybory do Sejmu i czynności dotyczące przeprowadzenia referendum ogólnokrajowe-
go. Rozwiązanie takie mogłoby być ewentualną podstawą do zarzutu odnośnie trybu wyborów 
do Sejmu i Senatu, a w konsekwencji doprowadzić do konstytucyjnego kryzysu w Państwie.

Czuję się również w obowiązku przypomnieć, iż w utrwalonej tradycji wielu parlamentów, 
obowiązuje zasada, że projekt odrzucony, nie może być ponownie procedowany, o ile nie zo-
stanie w istotny sposób zmieniony. 

W projekcie zarządzenia, Prezydent słusznie nie powtórzył wcześniejszych pytań referen-
dalnych, lecz w przypadku dwóch pytań zaproponował inną ich treść. 
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Dodatkowo, obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przy-
szłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi (druk nr 2512) 
dotychczas nie został rozpatrzony przez Sejm8. Projekt zawiera propozycję dwóch pytań refe-
rendalnych: 

1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Polskie, określonego w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach (Dz. U. 2011 nr 12, poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628, poz. 1247) co zabezpie-
cza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych? 

2. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w za-
kresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko 
Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokra-
jowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji w Polsce będzie 
stanowiła 90% średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw Unii Europejskiej.

Inny zakres pytań miał również obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum ogólno-
krajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254)9. Proponowanym pytaniem referendalnym 
było rozstrzygnięcie w sprawie: „Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowego 
wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?” 

Inaczej ma się sprawa w odniesieniu do ostatniego pytania referendalnego. Obywatelski 
wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla pań-
stwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji, „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”,  zawierał 
pięć pytań referendalnych: 1. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześcio-
latków?, 2. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków?, 3. 
Czy jesteś za przywróceniem w liceach pełnego kursu historii oraz innych przed-
miotów?, 4. Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły pod-
stawowej + 4 lata szkoły średniej?, 5. czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem 
procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli?10.  Natomiast druk sejmowy nr 
2022 z 19 listopada 2013 r. grupy posłów o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w spra-
wie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, zawierał tylko jedno pytanie mające być 
przedmiotem referendum. Brzmiało ono: „Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkol-
nego sześciolatków?”

Moim zdaniem, pytanie „Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześcio-
latków?” oraz  „Czy jest Pani/Pan za zniesieniem powszechnego ustawowego 
obowiązku szkolnego sześciolatków i przywróceniem powszechnego ustawowego 
obowiązku szkolnego od siódmego roku życia?”, jest w istocie innym redakcyjnym 
ujęciem tej samej normy prawnej. 

Podejmując decyzję w sprawie wniosku Prezydenta RP, Senat będzie musiał również roz-
ważyć, czy możliwe jest zarządzenie referendum zawierającego pytanie, które wcześniej zo-
stało przez Sejm odrzucone w innym wniosku referendalnym. 

8  Projekt wpłynął do Sejmu 9 maja 2014 r. i 23 czerwca 2014 r. został skierowany przez Marszałka Sejmu do rozpatrzenia 
na posiedzeniu Sejmu.

9  Projekt wpłynął do Sejmu 16 lutego 2012 r. i został skierowany przez Marszałka Sejmu do rozpatrzenia na posiedzeniu 
Sejmu. 30 marca 2012 r. na 11 posiedzeniu Sejmu wniosek został odrzucony. W głosowaniu 180 posłów głosowało za, 233 
było przeciw i 42 wstrzymało się  od głosu.

10  Projekt wpłynął do Sejmu 30 lipca 2013 r. Marszałek Sejmu 27 sierpnia 2013 r. skierowała wniosek do rozpatrzenia na 
posiedzeniu Sejmu. Na 52 posiedzeniu Sejmu 24 października 2013 r. izba odbyła dyskusję nad wnioskiem, przenosząc głoso-
wanie na kolejne posiedzenie Sejmu w dniu 8 listopada 2013 r. W głosowaniu 222 posłów głosowało za przyjęciem wniosku, 
232 było przeciw. Żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu.
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Opinia prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP  
materii pytań zawartych w projekcie postanowienia  

Prezydenta RP o zarządzeniu referendum  
(druk senacki nr 1054)

Tezy opinii

I. Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wieku emerytalnego, funk-
cjonowania lasów państwowych, obowiązku szkolnego, zarządzanego przez Prezydenta na 
podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji RP, jest zgodne z art. 125 ust. 1 w związku z preambułą, 
art. 1, 2, 4, 10, 126 ust. 2 Konstytucji RP. 

II. Par. 2 Projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, 
w brzmieniu druku senackiego nr 1054, w części ustalającej treść pytania pierwszego („Czy 
jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze 
stażem pracy ?”) oraz w części ustalającej treść pytania drugiego („Czy jest Pani/Pan za utrzy-
maniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe ?”), jest niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą określoności prawa oraz 
z art. 62 w związku z art. 2 Konstytucji przez to, że nadając zarządzanemu referendum kształt 
uniemożliwiający jego rzetelne i sprawne działanie, narusza zasady państwa prawnego w zakre-
sie konstytucyjnego prawa obywateli do udziału w referendum ogólnokrajowym.

Uzasadnienie:

I.

1. Przedmiotem opinii jest projekt postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum 
ogólnokrajowego, przekazany Marszałkowi Senatu RP na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytu-
cji RP, przy piśmie z 21 sierpnia 2015 r., które oznaczono jako druk senacki nr 1054.

Zamiar zarządzenia referendum ogólnokrajowego za zgodą Senatu został przedstawiony 
w orędziu wygłoszonym 20 sierpnia 2015 r., w którym Prezydent zapowiedział, że referendum 
będzie dotyczyło obowiązku posyłania do szkoły sześciolatków, podwyższenia wieku eme-
rytalnego i zasad nabywania uprawnień emerytalnych i obowiązującego modelu zarządzania 
lasami państwowymi jako jednym z ostatnich niesprywatyzowanych zasobów narodowych.

Jednakże zapowiedź ta nie znalazła precyzyjnego odzwierciedlenia w pytaniach zawartych 
w § 2 projektu postanowienia. W szczególności pytanie pierwsze nie precyzuje zakresu obni-
żenia wieku emerytalnego i nie określa długości stażu pracy niezbędnego do nabycia upraw-
nień emerytalnych.

Ponadto pytanie drugie – wbrew zapowiedzi wygłoszonej przez Prezydenta – nie odnosi się 
do kwestii zakazu prywatyzacji lasów państwowych, ale dotyczy dotychczasowego sytemu ich 
funkcjonowania. 
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Temat niniejszej opinii wymaga ustalenia: 
 y czy zagadnienia podniesione w projektowanych pytaniach referendalnych stanowią 

sprawy „o szczególnym znaczeniu dla państwa”, o których mowa w art. 125 ust. 1 Kon-
stytucji i mogą być przedmiotem referendum zarządzanego przez Prezydenta za zgodą 
Senatu ?  

 y czy projektowane pytania referendalne odpowiadają konstytucyjnym wymaganiom do-
tyczącym określoności ? 

 y
2. Prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu na podstawie art. 125 

ust. 2 Konstytucji. Referendum to – w myśl art. 125 ust. 1 Konstytucji - może zostać przepro-
wadzone „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa”.

Sprecyzowanie przedmiotu referendum wymaga przeprowadzenia wykładni Konstytucji. 
Należy podkreślić, że stosownie do postanowień preambuły Konstytucji wykładnia ustawy 
zasadniczej współistotna jej stosowaniu ma służyć „zachowaniu przyrodzonej godności czło-
wieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi”. Konstytucyjnie niedo-
puszczalna byłaby zatem taka wykładnia, która – wbrew postanowieniom Konstytucji -  ogra-
niczałaby zwierzchnią władzę Narodu, którą – w myśl art. 4 Konstytucji - sprawuje on przez 
swoich przedstawicieli, lub bezpośrednio. Dlatego też – w zgodzie z Konstytucją – nie sposób 
w drodze domniemania konstruować jakiekolwiek przedmiotowe ograniczenia materii refe-
rendalnej. Tego rodzaju ograniczenia mogą natomiast wynikać z postanowień Konstytucji i za-
wartych w niej rozwiązań.

Niezgodna z Konstytucją jest zwłaszcza interpretacja prowadząca do sformułowania tezy, 
że w świetle art. 125 ust. 1 Konstytucji niedopuszczalne byłoby przeprowadzenie referendum 
w innych sprawach, aniżeli dotyczące ustroju państwa, jego organów i ich zadań, a także człon-
kostwa w Unii Europejskiej i zmiany Konstytucji. Należy podkreślić, że sprawy członkostwa 
w Unii Europejskiej są wyłączone z zakresu normowania art. 125 ust. 2 Konstytucji odnoszą-
cego się do zarządzania referendum przez Prezydenta, ponieważ referendum w tym przedmio-
cie reguluje art. 90 Konstytucji. W myśl przepisu art. 90 ust. 4  Konstytucji to Sejm podejmuje 
uchwałę w sprawie wyrażenia w referendum zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, 
na podstawie której możliwe jest przekazanie kompetencji w niektórych sprawach organizacji 
międzynarodowej. Zmiana  ustawy zasadniczej może natomiast stanowić przedmiot referen-
dum zatwierdzającego przeprowadzanego na podstawie art. 235 ust. 6 Konstytucji. 

Niezgodne z Konstytucją byłoby zawężenie przedmiotu referendum wykluczające z zakresu 
znaczeniowego spraw „o szczególnym znaczeniu dla państwa” zagadnienia istotne dla obywa-
teli. Dychotomiczne oddzielenie spraw istotnych dla państwa od spraw istotnych dla obywateli 
byłoby niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, a ponadto naruszałoby art. 1 
Konstytucji, który stanowi, że państwo jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Sformu-
łowanie to nie pozwala na uznanie, że sprawy obywateli nie są sprawami państwa. W świetle 
obowiązującej Konstytucji nie istnieje ono w oderwaniu od obywateli. Na tym właśnie polega 
demokratyczne państwo prawne, które jest państwem obywatelskim, a nie zbiorem konstytu-
cyjnych organów autonomicznym w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego.

Pogląd ten znajduje oparcie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,  zdaniem którego 
„podkreślić należy, że referenda mają swoją cechę specyficzną, dotyczą na ogół jednostkowej, 
ważnej sprawy. Jest mało prawdopodobne, aby taka sprawa mogła zaskakiwać obywatela (...), 
bowiem z istoty – jako przedmiot referendum ogólnokrajowego – sprawa tego rodzaju nie 
może być zaskakująca, czy też nieoczekiwana. Społeczeństwo obywatelskie, kształtujące się 
od 1989 r. to społeczeństwo wolnych, świadomych, aktywnych i zaangażowanych w sprawy 
publiczne obywateli. Obywatele nie mają żadnych przeszkód prawnych organizowania się 
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w sposób odpowiadający ich potrzebom, celom i interesom. Nie ma takiego elementu życia 
publicznego, w którym nie uczestniczą obywatele zorganizowani w organizacjach społecz-
nych, stowarzyszeniach czy fundacjach. Trudno jest wyobrazić sobie sprawę o ogólnokrajo-
wym znaczeniu, która nie byłaby przedmiotem uprzedniego zainteresowania grup obywa-
teli (społeczeństwa). Prawdopodobieństwo, by przedmiot referendum dotyczył zagadnienia 
na tyle nieistotnego, by nie był przedmiotem uprzedniego zainteresowania zorganizowanych 
podmiotów życia publicznego jest zbyt małe (...)”1. W zgodzie z orzecznictwem Trybunału 
Konstytucyjnego nie można zatem twierdzić, że sprawy, o których mowa w art. 125 ust. 1 
Konstytucji nie mogą być istotne dla obywateli, ale mają to być zagadnienia mające państwo-
wą doniosłość.  

W doktrynie wskazano, że „przedmiotem referendum może być każda sprawa o szczegól-
nym znaczeniu dla państwa – ustawodawca zwykły nie może ustalić żadnych wyjątków i wy-
kluczyć poddania określonych spraw pod referendum”2, aczkolwiek dopuszczalne jest wy-
kluczenie inicjowania referendum przez obywateli w sprawach określonych w ustawie3. Nie 
dotyczy to jednak referendum zarządzanego przez Prezydenta za zgodą Senatu. Powszechnie 
aprobowany jest pogląd, że referendum ogólnokrajowe – również zarządzane przez Prezy-
denta za zgodą Senatu – „może dotyczyć przyszłych ustaw i przesądzać o ich treści”4, a za-
tem przedmiotem referendum mogą być sprawy, które podlegają ustawowemu normowaniu. 
Skoro w doktrynie nie budzi wątpliwości, że ustawa jest aktem o nieograniczonym zakresie 
przedmiotowym5, to i zakres przedmiotowy referendum pozostaje – z tego punktu widzenia – 
nieograniczony. Oznacza to jednak, że w ramach swoich konstytucyjnych zadań i kompetencji 
organy odpowiedzialne za zarządzanie referendum dokonują oceny, czy dana sprawa ma – ze 
względu na przedmiot, kontekst i okoliczności – szczególne znaczenie dla państwa. Zdaniem 
doktryny „biorąc pod uwagę wielość spraw, które mogą być poddane pod referendum należy 
stwierdzić, iż enumeratywne wymienienie ich przez ustrojodawcę lub ustawodawcę właściwie 
nie jest możliwe. O tym, jaka sprawa będzie przedmiotem referendum, decydować będą za-
wsze podmioty posiadające prawo jego zarządzania”6. Niewątpliwie  znaczącą wskazówką dla 
tych podmiotów jest zaangażowanie obywateli na rzecz rozwiązania problemów uznawanych 
przez nich za mające „szczególne znaczenie”.

W świetle powyższych ustaleń zarówno problem wieku emerytalnego, jak zagadnienie 
funkcjonowania lasów państwowych i obowiązku szkolnego to sprawy o szczególnym zna-
czeniu dla państwa w tym rozumieniu art. 125 ust. 1 Konstytucji, które można sprecyzować 
dzięki orzecznictwu konstytucyjnemu i doktrynie. 

Z Konstytucji nie wynika, że suweren nie może podejmować w referendum rozstrzygnięć 
uważanych za niekorzystne w świetle stosowanych kryteriów, skoro – zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego – ustawodawca może  stanowić „prawo także na niekorzyść obywateli, jeżeli 
odbywa się to w zgodzie z Konstytucją”7. Wybór najwłaściwszych wariantów legislacyjnych 
pozostaje „w ramach politycznej swobody działań parlamentu, za którą ponosi on odpowie-
dzialność przed elektoratem”8. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że   „ustawo-
dawca posiada całkowitą swobodę w kształtowaniu treści porządku prawnego pod warunkiem, 

1  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 11/03.
2  Tak L. Garlicki: uwagi do art. 125, [w:] L, Garlicki, red.: Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2001, t. II , s.6.
3  Ibidem.
4  Tak B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 636.
5  Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2014, s. 129.
6  Ibidem, s. 635.
7  Tak w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 7/95.
8  Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 11/06.
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że nie narusza Konstytucji. ”9. O ile jednak ustawodawca ponosi odpowiedzialność przed wy-
borcami, to suweren odpowiada przed samym sobą i przyszłymi pokoleniami.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jednak  „nałożony na ustawodawcę obowiązek urze-
czywistnienia wyrażonych w Konstytucji gwarancji socjalnych w drodze stosownych regulacji 
normatywnych nie oznacza obowiązku maksymalnej rozbudowy systemu świadczeń. Obowią-
zek ten musi być natomiast rozumiany jako nakaz urzeczywistnienia poprzez regulacje usta-
wowe treści prawa konstytucyjnego w taki sposób, aby z jednej strony uwzględniało istniejące 
potrzeby, z drugiej możliwości ich zaspokojenia. Granice tych możliwości wyznaczone są 
przez inne podlegające ochronie wartości konstytucyjne, takie jak np. równowaga budżetowa, 
które mogą w pewnym zakresie pozostawać w opozycji do rozwiązań ustawowych zmierzają-
cych do maksymalizacji gwarancji socjalnych”10.

Może budzić wątpliwości, czy głosujący w referendum będą potrafili zarówno uwzględnić 
istniejące potrzeby, jak i możliwości ich zaspokojenia. Konstytucja nie tworzy jednak podstaw 
prawnych do przekształcania tego rodzaju wątpliwości w jednoznaczną przesłankę ogranicza-
nia materii referendalnej.

3. Zarządzenie referendum ogólnokrajowego przez Prezydenta za zgodą Senatu podlega 
istotnym ograniczeniom ustrojowym, wynikającym z ustawy zasadniczej.

W świetle polskiego orzecznictwa konstytucyjnego art. 7 Konstytucji (zasada legalizmu) 
wyklucza ustalanie kompetencji organów władzy publicznej w drodze domniemania. Upraw-
nienie Prezydenta do zarządzenia, za zgodą Senatu, referendum ogólnokrajowego w sprawach 
o szczególnym znaczeniu dla państwa musi być konkretyzowane w świetle postanowień Kon-
stytucji dotyczących zasad i wartości ustrojowych, w tym zasady podziału władz i zasady 
przedstawicielstwa, ponieważ te właśnie zasady determinują zarówno rolę Prezydenta wobec 
Sejmu, jak i nadają kształt referendum ogólnokrajowemu11.

Prezydent RP jest organem władzy wykonawczej. Jego uprawnienia w odniesieniu do po-
stępowania ustrojodawczego (dotyczącego stanowienia przepisów konstytucyjnych) i ustawo-
dawczego są wyraźnie określone w Konstytucji i nie mogą być ustalane w drodze domnie-
mania. Prezydent ma zatem na przykład prawo inicjatywy ustrojodawczej i ustawodawczej, 
skierowania ustawy do Sejmu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie przed jej podpisaniem,  
wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Kon-
stytucją przed podpisaniem ustawy, prawo podpisania ustawy, prawo wystąpienia do Trybuna-
łu Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. 

Jednak żaden przepis Konstytucji ani ustawy nie przyznaje Prezydentowi kompetencji do 
ingerowania w toczące się postępowanie ustrojodawcze lub ustawodawcze przez zarządzenie, 
za zgodą Senatu, referendum ogólnokrajowego dotyczącego przedmiotu tego postępowania.  
Kompetencja ta jest na tyle doniosła z punktu widzenia zasad ustrojowych, że jej istnienie nie 
może wynikać z domniemania, lecz musi mieć oparcie w przepisie Konstytucji lub ustawy. 
Tego rodzaju kompetencja pozwalałaby Prezydentowi, za zgodą Senatu, na odjęcie Sejmowi 
części jego uprawnień wynikających z art. 4 ust. 2 Konstytucji (zasada przedstawicielstwa) 
i przekazanie ich suwerenowi. Dokonałoby się to przy decydującym udziale Senatu, którego 
konstytucyjne uprawnienia wobec Sejmu wyrażają się co najwyżej w równoprawności, nigdy 
zaś Konstytucja nie przyznaje Senatowi prymatu w stosunku do Sejmu.

9  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 11/94.
10  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 22/99.
11  Por. R. Piotrowski: Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP przekazanego przez Prezydenta RP postanowie-

nia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 899), [w:] Kancelaria Senatu, Opinie i Ekspertyzy 
OE-234, Warszawa 2015, s. 18 i nast.
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4. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znalazł wyraz pogląd, w myśl którego swo-
ich zadań „Prezydent nie może realizować w sposób dowolny. Realizując je, może sięgać bo-
wiem jedynie po kompetencje określone w Konstytucji i ustawach. Sięganie przez Prezydenta 
po te kompetencje następować może jedynie w sytuacji, gdy służy to realizacji celów wyrażo-
nych w art. 126 ust. 2 Konstytucji”12, a więc wtedy, kiedy – jak stanowi ten przepis – Prezy-
dent „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa 
państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”. A zatem Prezydent może 
zarządzić referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu jedynie wtedy, kiedy służy to przestrze-
ganiu Konstytucji, strzeżeniu suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności 
i niepodzielności jego terytorium.

Na relewantność tych przesłanek w przypadku referendum, którego dotyczy projekt przed-
miotowego postanowienia Prezydenta wskazano w uzasadnieniu projektu postanowienia13, 
podkreślającym potrzebę realizacji uprawnień zagwarantowanych obywatelom w ustawie za-
sadniczej, a obejmujących prawo do udziału w procesie podejmowania decyzji po zarządze-
niu referendum. W uzasadnieniu wskazano, że mimo stosownych wniosków obywateli Sejm 
nie zarządził referendum w sprawach wieku emerytalnego, lasów państwowych i obowiązku 
szkolnego. Jednakże Prezydent – w odróżnieniu od Sejmu – uznaje, że w tych przypadkach 
„powinno się zrealizować wolę obywateli będących Suwerenem i umożliwić im realizację ich 
uprawnień zagwarantowanych w Konstytucji”. Obywatele nie mają konstytucyjnego prawa do 
zarządzenia referendum, ale przysługuje im prawo do udziału w referendum. Prawo to moż-
na rozumieć jako prawo do domagania się zarządzenia referendum na zasadach określonych 
w ustawie. Konstytucja, ani ustawa o referendum ogólnokrajowym, nie przewidują występo-
wania do Prezydenta z wnioskiem o zarządzenie referendum, ale też nie wykluczają możliwości 
zarządzenia przez Prezydenta referendum za zgodą Senatu w sprawie, w której obywatele nie 
przekonali Sejmu o potrzebie zarządzenia referendum. Prezydent może uznać, że zarządzając 
referendum w tego rodzaju sprawie czuwa nad przestrzeganiem art. 4 ust. 2 Konstytucji, który 
dopuszcza bezpośrednie sprawowanie władzy przez Naród, w formach w ustawie zasadniczej 
przewidzianych, a w szczególności w referendum zarządzanym przez Prezydenta. Zarządzenie 
referendum za zgodą Senatu ma zatem służyć wykonaniu przez Prezydenta jego zadania pole-
gającego na czuwaniu nad przestrzeganiem Konstytucji. W sprawie, której dotyczy niniejsza 
opinia, Prezydent działa również w granicach realizacji zadania określonego w art. 126 ust. 
2 Konstytucji  jako strzeżenie bezpieczeństwa państwa. Dotyczy to w szczególności bezpie-
czeństwa ekologicznego, do zachowania którego odnosi się pytanie, poświęcone problematyce 
funkcjonowania lasów państwowych. Wykonaniu nałożonego na Prezydenta zadania polega-
jącego na czuwaniu nad przestrzeganiem Konstytucji służy postawienie w projektowanym 
referendum pytania dotyczącego obowiązku szkolnego, ponieważ ma ono chronić publiczne 
podmiotowe prawo14 rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 
48 ust. 1 Konstytucji). Publiczne prawo podmiotowe obywateli do zabezpieczenia społecznego 
po osiągnięciu wieku emerytalnego w zakresie i w formach określonych w ustawie gwarantuje 
art. 67 ust. 1 Konstytucji. Prezydent czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, jeżeli uznaje za 
możliwe wskazanie ustawodawcy kierunkowych rozwiązań w tym przedmiocie w referendum 
zarządzonym za zgodą Senatu.

12  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. Kpt 2/08.
13  Tekst uzasadnienia według druku senackiego nr 1054.
14  Por. A. Wróbel, Klasyfikacja praw podmiotowych publicznych, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 

red., Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015, s. 394.
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5. W konkluzji tej części opinii należy zatem stwierdzić, że test zgodności z Konstytucją 
materii pytań w referendum zarządzanym przez Prezydenta za zgodą Senatu powinien obej-
mować następujące kryteria:

 ̛ przedmiotem referendum nie może być rozstrzygnięcie prowadzące do stanu niezgodnego 
z Konstytucją, bez dokonania uprzedniej zmiany Konstytucji we właściwym trybie;

 ̛ zarządzając referendum Prezydent nie może ingerować w toczące się postępowania 
ustrojodawcze lub ustawodawcze;

 ̛ zarządzenie referendum musi pozostawać w granicach konstytucyjnych zadań Prezydenta 
określonych w art. 126 ust. 2 Konstytucji;

 ̛ sprawa stanowiąca przedmiot referendum musi mieć szczególne znaczenie dla państwa 
rozumianego jako dobro wspólne wszystkich obywateli, przy czym ustalenia w przedmiocie 
szczególnego znaczenia dokonuje Prezydent występując do Senatu o wyrażenie zgody na 
zarządzenie referendum. Ustalenie to nie jest wiążące dla Senatu, który – w procedurze 
przewidzianej w swoim regulaminie - może dokonać własnej oceny, opartej na innych 
kryteriach, aniżeli zastosowane przez Prezydenta;

 ̛ realizacja wyniku referendum (wiążącego i rozstrzygającego) na zasadach określonych 
w ustawie o referendum ogólnokrajowym (w ciągu 60 dni od stwierdzenia ważności 
referendum) nie stworzy zagrożenia dla równowagi budżetowej, ani nie spowoduje chaosu 
organizacyjnego, który może być konsekwencją wymuszonej przez rezultat referendum 
zmiany stosowanych już przepisów. 
Materia pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta o zarządzeniu referendum 

– rozumianego jako referendum w sprawie wieku emerytalnego, funkcjonowania lasów pań-
stwowych, obowiązku szkolnego – wypełnia powyższe kryteria testu zgodności z Konstytu-
cją. Rozstrzygnięcia w przedmiotowym referendum nie będą wymagały uchwalenia prawa 
niezgodnego z Konstytucją. Zarządzając referendum za zgodą Senatu Prezydent nie dokona 
ingerencji w toczące się postępowanie ustrojodawcze, ale tego rodzaju ingerencja będzie mia-
ła miejsce w odniesieniu do postępowania ustawodawczego. 19 sierpnia 2015 r. Prezes Rady 
Ministrów zapowiedziała nowelizację ustawy o lasach15, ale postępowanie ustawodawcze nie 
rozpoczęło się przed wystąpieniem Prezydenta o zgodę na zarządzenie referendum, co miało 
miejsce 21 sierpnia 2015 r. Jednak 28 sierpnia 2015 r, w przedmiocie ustawy o lasach wy-
konana została poselska inicjatywa ustawodawcza (do Marszałka Sejmu wniesiono poselski 
projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach), co oznacza, że toczy się obecnie w Sejmie postę-
powanie ustawodawcze w materii, której dotyczy jedno z pytań referendalnych. Zarządzając 
referendum za zgodą Senatu Prezydent będzie więc ingerował w toczące się postępowanie 
ustawodawcze.

Pogląd, że Prezydent nie może ingerować w toczące się postępowania ustrojodawcze i usta-
wodawcze nie znalazł jednak akceptacji Senatu, który wyrażając zgodę na referendum mające 
się odbyć 6 września 2015 r. zinterpretował Konstytucję w sposób dopuszczający możliwość 
ingerencji Prezydenta w toczące się postępowanie ustawodawcze przez zarządzenie w tym 
przedmiocie referendum ogólnokrajowego za zgodą Senatu. 

Należy także podkreślić, że przedmiot referendum – a więc utrzymanie dotychczasowego 
systemu funkcjonowania Lasów Państwowych – jedynie częściowo objęty jest materią pro-
jektu poselskiego, który przede wszystkim przewiduje, że lasy stanowiące własność Skarbu 
Państwa „nie podlegają przekształceniom własnościowym” i „mogą być zbywane wyłącznie 

15  Por. „Premier zapowiada nowelizację ustawy o Lasach Państwowych. Pytanie referendalne nie będzie miało 
sensu”, http://www.tvp.info/21291626/premier-zapowiada-nowelizacje-ustawy-o-lasach-pans...
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w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej lub realizacji celu publicznego”.    

Zarządzenie referendum w tym przedmiocie pozostaje zatem – w świetle dotychczasowej 
praktyki – w granicach konstytucyjnych zadań Prezydenta. Sprawy stanowiące przedmiot re-
ferendum zostały uznane przez Prezydenta za mające szczególne znaczenie dla państwa nie 
na podstawie arbitralnego przekonania, ale ze względu na udokumentowane znaczenie tych 
spraw dla obywateli, potwierdzone ich długotrwałymi, aczkolwiek nieskutecznymi, staraniami 
o zarządzenie referendum w tej sprawie przez Sejm, zgodnie z procedurą określoną w usta-
wie o referendum ogólnokrajowym, a więc według reguł obowiązujących w demokratycznym 
państwie prawnym. 

W doktrynie uznano, że w „obecnym stanie prawnym” trudno wskazać „procedurę ze-
wnętrznej oceny, czy zachodzi sprawa o szczególnym znaczeniu”16. Zdaniem doktryny „tyl-
ko w razie prezydenckiej inicjatywy referendum można sobie wyobrazić odmowę wyrażenia 
zgody przez Senat umotywowaną brakiem „szczególnego znaczenia” sprawy, a więc niedo-
puszczalnością referendum”17. Odmowa wyrażenia zgody nie powinna jednak być oparta na 
arbitralnych i subiektywnych przesłankach, ale na wskazaniu kryteriów umożliwiających sfor-
mułowanie alternatywnej w stosunku do przyjętej przez Prezydenta oceny znaczenia spraw 
poddawanych głosowaniu referendalnemu. Ocena ta w szczególności nie może być oparta na 
założeniu, że wprawdzie sprawy wskazane jako przedmiot referendum mają „szczególne zna-
czenie”, ale przeprowadzenie referendum naruszałoby domniemanie właściwości parlamentu 
w tych sprawach, ponieważ tego rodzaju domniemanie naruszałoby art. 4 Konstytucji. Jedynie 
rozpoczęcie i prowadzenie postępowania ustrojodawczego lub ustawodawczego nie pozwala 
– w moim przekonaniu - na zarządzenie referendum przez Prezydenta w przedmiocie, którego 
postępowania te dotyczą. Pogląd ten jest jednak niezgodny z wykładnią Konstytucji ustaloną 
przez Senat w toku wyrażania zgody na referendum mające się odbyć 6 września 2015 r. 

Zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych nakłada na Senat obowią-
zek dokonania oceny, czy jego zgoda – a więc zgodzenie się, przyzwolenie, zezwolenie, przy-
stanie kogoś na coś, aprobata18 - na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowe-
go nie sprowadzi ryzyka naruszenia zasad i wartości konstytucyjnych związanego z ustawowo 
wymaganą realizacją wyniku referendum, a w szczególności czy realizacja wyniku referendum 
nie naruszy równowagi budżetowej. Przesłanką tego rodzaju oceny mogą być zarówno infor-
macje i analizy przekazane Senatowi przez Prezydenta, jak i dane, którymi Izba dysponuje.

Udzielając zgody na zarządzenie referendum Senat działa autonomicznie, niezależnie od 
innych organów konstytucyjnych, w granicach dekodowanej z zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego zasady racjonalności. Według Trybunału Konstytucyjnego „podstawą każde-
go systemu norm prawnych jest fikcja prawna racjonalności prawodawcy”19, a jednocześnie  
„punktem wyjścia dla kontroli konstytucyjności prawa jest zawsze założenie racjonalnego 
działania ustawodawcy”20, dekodowane z art. 2 Konstytucji. W orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego znajduje wyraz przekonanie, „że wszelkie działania prawodawcy są efektem do-
głębnego rozważenia problemu i dojrzałej decyzji znajdującej racjonalne uzasadnienie. Wyni-
ka więc stąd, że stanowione prawo cechuje się założonym z góry racjonalizmem”21.  

16  Por. J. Boć, red., Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, 
s. 207.

17  Tak L. Garlicki, uwagi do art. 125, [w:] L. Garlicki, red.: Konstytucja ..., s. 6.
18  Por. B. Dunaj, red., Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 1357. 
19  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
20  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 5/99.
21  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.



29

Opinie prawne w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych...

Racjonalna ocena wymaga wyboru między różnymi kryteriami, a mianowicie kryterium 
oczekiwań społecznych, aksjologicznym, politycznym, a także wiedzy fachowej. Senat jako 
organ przedstawicielski jest konstytucyjnie umocowany do równoważenia wymienionych kry-
teriów w podejmowaniu decyzji.

II.

1. Wymóg określoności prawa ma szczególne znaczenie w odniesieniu do pytań referen-
dalnych. Brak niezbędnej jednoznaczności pytań uniemożliwia uczestnikom głosowania refe-
rendalnego skorzystanie z konstytucyjnego prawa do udziału w referendum, w tym również 
w kampanii referendalnej,  ponieważ niejednoznaczne konsekwencje udzielanych odpowiedzi 
pozbawiają skuteczności zadane pytania.

W myśl art. 2 Konstytucji Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. Zgod-
nie z zasadą określoności prawa, dekodowaną z art. 2 Konstytucji, przepisy muszą być formu-
łowane w sposób na tyle jasny, aby adresat mógł bez trudności określić prawne konsekwencje 
swego postępowania. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego wymóg jasności 
„oznacza obowiązek tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów”22, 
którzy „oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści 
nakładanych obowiązków i przyznawanych praw”23,  „tak by ich treść była oczywista i pozwa-
lała na ich wyegzekwowanie”24. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny zasady przyzwoitej 
legislacji – w tym zasada określoności prawa - mają szczególnie doniosłe znaczenie w sferze 
praw i wolności obywatela25, a zatem właśnie w odniesieniu do prawa udziału w referendum 
ogólnokrajowym.

W odniesieniu do pytań referendalnych wymóg określoności jest szczególnie doniosły, po-
nieważ brak jednoznaczności uniemożliwia głosującym podjęcie decyzji w przedmiocie refe-
rendum. Ponadto niejednoznaczność pytania pociąga za sobą brak jednoznaczności wskazań, 
które właściwe organy państwowe powinny uzyskać w rezultacie referendum.  

Brak jednoznaczności pytań referendalnych jest niezgodny z wyrażoną w preambule Kon-
stytucji zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych. Zasada ta ma donio-
słe znaczenie jako składnik wzorca zgodności z Konstytucją powoływany w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego, który zasadę rzetelności i sprawności działalności instytucji pu-
blicznych traktował bezpośrednio jako wzorzec kontroli kwestionowanych przepisów26, jak 
i odwoływał się do niej jedynie pośrednio, uzupełniając argumentację w zakresie oceny unor-
mowań z innymi wzorcami wyrażonymi w części artykułowej Konstytucji27.

W sprawie stanowiącej przedmiot niniejszej opinii istotne znaczenie ma pogląd Trybunału 
Konstytucyjnego, według którego „rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych, 
w szczególności zaś tych instytucji, które zostały stworzone w celu realizacji i ochrony praw 
gwarantowanych przez Konstytucję, należy do wartości mających rangę konstytucyjną. Wy-
nika to jasno z tekstu wstępu do Konstytucji (tzw. preambuły), w którym jako dwa główne 
cele ustanowienia Konstytucji wymieniono: zagwarantowanie praw obywatelskich oraz za-
pewnienie rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych”28. Zdaniem   Trybunału 

22  Tak przykładowo w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. Kp 5/08.
23  Ibidem.
24  Ibidem.
25  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 33/00.
26  Tak zwłaszcza w wyrokach w sprawach o sygn. K 31/06 i K 54/05.
27  Tak zwłaszcza w wyroku w sprawie o sygn. K 14/03.
28  Ibidem.
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Konstytucyjnego może on „oceniać, czy przepisy normujące działalność tych instytucji zo-
stały ukształtowane w sposób umożliwiający ich rzetelne i sprawne działanie. Przepisy, któ-
rych treść nie sprzyja rzetelności lub sprawności działania instytucji mających służyć ochronie 
praw konstytucyjnych, stanowią zarazem naruszenie tych praw, a tym samym uzasadnione jest 
ich uznanie za niezgodne z Konstytucją”29.

Zadanie w referendum pytań, których nieokreśloność uniemożliwia rzetelne i sprawne prze-
prowadzenie referendum, stanowiłoby naruszenie obywatelskiego prawa do udziału w refe-
rendum (art. 62 Konstytucji) przez przepisy, w których owe pytania są zawarte, a więc właśnie 
par. 2 opiniowanego postanowienia. W tym zakresie opiniowane postanowienie byłoby zatem 
niezgodne z art. 62 w związku z art. 2 Konstytucji przez to, że tworząc instytucję publiczną 
w kształcie uniemożliwiającym jej rzetelne i sprawne działanie, narusza zasady państwa praw-
nego w zakresie konstytucyjnego prawa obywateli do udziału w referendum ogólnokrajowym.

2. Pierwsze pytanie referendalne - „Czy jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego 
i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy ?” – jest dotknięte wadą nieokreślo-
ności, ponieważ nie precyzuje o jakie obniżenie wieku emerytalnego chodzi, nie wskazuje, 
czy wiek emerytalny ustalony w wyniku obniżenia będzie jednakowy dla kobiet i mężczyzn, 
a ponadto nie określa długości stażu pracy, od którego ma być uzależnione nabycie uprawnień 
emerytalnych. Głosujący dowie się z wyjaśnienia zamieszczonego na karcie do głosowania, że 
udzielenie odpowiedzi pozytywnej oznacza zgodę na obniżenie wieku emerytalnego i powią-
zanie uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej – brak 
zgody. Nie będzie jednak wiedział, czy zgadza się na obniżenie wieku emerytalnego o rok, czy 
o dwa lata i czy obniżenie to ma być jednakowe dla mężczyzn i kobiet. Nie będzie również 
wiedział, ile wynosi staż pracy warunkujący uzyskanie uprawnień emerytalnych, który zaak-
ceptował lub odrzucił.

W rezultacie tak sformułowanego pytania ustawodawca uzyska niemal blankietowe upo-
ważnienie do dowolnego obniżenia wieku emerytalnego – przy skrajnej interpretacji mini-
malnego – oraz do dowolnego określenia stażu pracy uprawniającego do świadczeń. W kon-
sekwencji zatem nowość normatywna spowodowana realizacją wyniku referendum może być 
istotnie ograniczona, a praktyczna doniosłość rezultatów referendum w tym zakresie nader 
iluzoryczna. Przy skrajnej interpretacji wiążącego i pozytywnego wyniku referendum może 
się okazać, że rozwiązanie ustawowe niewiele różni się od tego, które byłoby realne w przy-
padku wyniku wiążącego i negatywnego. 

Drugie pytanie referendalne – „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sys-
temu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ?” – jest do-
tknięte wadą nieokreśloności. Wbrew zapowiedziom nie zadano pytania „Czy wyraża Pani/
Pan zgodę na prywatyzację lasów państwowych ?”. Zarówno zwolennik prywatyzacji lasów 
państwowych, jak i jej przeciwnik, może odpowiedzieć pozytywnie na pytanie referendalne. 
Zwolennik prywatyzacji, ponieważ obowiązująca ustawa o lasach30 dopuszcza tę prywatyzację 
w art. 38, a poza tym utrzymanie dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego nie wyklucza ewentualnej prywatyzacji w ramach tego systemu, nawet 
jeśli referendum przesądzi o jego utrzymaniu. Przeciwnik prywatyzacji lasów może odpowie-
dzieć pozytywnie na to pytanie w przekonaniu, że jego pozytywna odpowiedź tę prywatyzację 
wyklucza, ponieważ nie jest ona możliwa w ramach dotychczasowego systemu funkcjono-
wania Lasów Państwowych, skoro Prezydent zapowiedział, że referendum ma chronić lasy 

29  Ibidem.
30  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.).
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przed prywatyzacją. Być może jednak – zważywszy na intencję Prezydenta – należy głosować 
przeciw utrzymaniu dotychczasowego systemu funkcjonowania Lasów Państwowych po to, 
by umożliwić zmianę art. 38 ustawy o lasach i wykluczyć w ten sposób prywatyzację, zgod-
nie z intencją Prezydenta. Nie jest też jasne, czy jeśli referendum rozstrzygnie o utrzymaniu 
dotychczasowego systemu funkcjonowania Lasów Państwowych to – skoro taki wynik jest 
równoznaczny według intencji Prezydenta jako podmiotu zarządzającego – należy uchylić art. 
38 ustawy o lasach umożliwiający ich prywatyzację. 

Odpowiedź na tak sformułowane pytanie wymaga od głosującego znajomości dotychcza-
sowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
uregulowanego w ustawie o lasach składającej się z 82 artykułów, z których część (rozdział 
6) dotyczy właśnie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako państwowej 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i reprezentującej Skarb Państwa 
w zakresie zarządzanego mienia. Struktura organizacyjna Lasów Państwowych obejmuje Dy-
rekcję Generalną, dyrekcje regionalne, nadleśnictwa oraz inne jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości prawnej. Dyrektora Generalnego powołuje i odwołuje minister właściwy 
do spraw środowiska. Nie jest jasne, czy w referendum chodzi o stabilizację tych rozwiązań 
organizacyjnych. Zgodnie z poglądami doktryny w referendum, o którym stanowi Konstytu-
cja, nie można uchwalić ustawy. Wynik referendum może zatem prowadzić do uchwalenia 
ustawy. Oznacza to, że rozstrzygnięcie referendalne ma charakter kierunkowy. W przypadku 
przedmiotowego pytania obowiązki podmiotów mających wykonać rozstrzygnięcie referen-
dalne nie są jasne. Być może chodzi o wykluczenie jakichkolwiek zmian w dotychczasowym 
systemie funkcjonowania Lasów Państwowych, co byłoby równoznaczne z uznaniem, że roz-
strzygnięcie podjęte w referendum nie miało charakteru kierunkowego, lecz szczegółowy, a to 
jest sprzeczne z konstytucyjną koncepcją referendum. W istocie więc – skoro wynik referen-
dum nie oznacza wykluczenia zmian w ustawie o lasach – rozstrzygnięcie sprowadzające się 
do utrzymania dotychczasowego systemu funkcjonowania Lasów Państwowych nie może być 
rozumiane jako zakaz dokonywania zmian w poszczególnych przepisach ustawy o lasach od-
noszących się do Lasów Państwowych, zależnie od uznania ustawodawcy. Może on twierdzić, 
że utrzymuje dotychczasowy system funkcjonowania Lasów Państwowych. Dokonuje jedynie 
zmian szczegółowych w ramach owego systemu, a dokonywania zmian tego rodzaju referen-
dum nie może wykluczyć, skoro nie można w referendum uchwalić ustawy. Konsekwencje 
pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie referendalne nie są zatem jednoznaczne.

Pytanie referendalne dotyczące zniesienia powszechnego ustawowego obowiązku szkolne-
go sześciolatków i przywrócenia powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siód-
mego roku życia charakteryzuje się wystarczającą określonością. Jest ono zrozumiałe i jedno-
znaczne.

III. 

Z powyższych względów należy uznać tezy opinii za uzasadnione.



32

Dr Marcin Michał Wiszowaty

Opinia prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP 
materii pytań zawartych w projekcie  

postanowienia Prezydenta RP  
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  

(druk senacki nr 1054)

Stan prawny 

Zgodnie z art. 125 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) 
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogól-
nokrajowe. Prawo do jego zarządzenia posiada Sejm lub Prezydent. Ten drugi wyłącznie za zgodą 
Senatu (wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby senatorów). Konstytucja stanowi, że wynik referendum jest wiążący jeżeli wzięło w nim 
udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. W kwestii zasad i trybu przeprowadze-
nia referendum konstytucja odsyła do regulacji ustawowych. W obecnie obowiązującym stanie 
prawnym jest to przede wszystkim ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajo-
wym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 318, zwana dalej: Uref), a także ustawa z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.). Szczegółowe kwestie dotyczące 
procedury wyrażania zgody przez Senat na zarządzenie referendum przez Prezydenta, określają 
także, na mocy art. 112 w zw. z art. 124 Konstytucji, przepisy uchwały Senatu z 23 listopada 
1990 r. – Regulamin Senatu (Dz. U. z 2014 r. Nr 529 ze zm., (zwany dalej: RegSen) zawarte 
w Dziale X pt. „Postępowanie w sprawie referendum”, art. 86-89). 

Zgodnie z przywołanymi, szczegółowymi regulacjami Senat podejmuje uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum w ciągu 14 dni od dnia przekazania projek-
tu postanowienia Prezydenta o zarządzeniu referendum, a więc w opisywanym przypadku 
– termin ten upływa 4 września 2015 r. Przed podjęciem decyzji Marszałek Senatu kieruje 
projekt postanowienia Prezydenta do właściwych komisji senackich, które po rozpatrzeniu 
projektu przedstawiają Senatowi opinię w tej sprawie (art. 88 RegSen). Marszałek Senatu 
może ponadto zwrócić się do Prezydenta o przedstawienie uzasadnienia do projektu postano-
wienia o zarządzeniu referendum, zawierającego: określenie potrzeby i celu zarządzenia re-
ferendum, wyjaśnienie treści pytań i wariantów rozwiązań sprawy poddanej pod referendum, 
przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych 
rozwiązań sprawy poddanej pod referendum (art. 87 RegSen). Wykładnia przepisów RegSen 
prowadzi do wniosku, że ewentualne zadanie pytań przez Marszałka Senatu oraz uzyskanie 
odpowiedzi od Prezydenta powinno nastąpić przed upływem 14-dniowego terminu na podjęcie 
przez Senat decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum przez Prezydenta1. 

1  Inaczej: M. Jabłoński, który uważa, że w opisanej sytuacji powinno dojść do zawieszenia biegu 14-dnio-
wego terminu do czasu uzyskania odpowiedzi (uzasadnienia) od Prezydenta. Nie podzielam tego zdania. (M. 
Jabłoński, Rola Senatu w procesie inicjowania i zarządzania referendum ogólnokrajowego – uwagi de lege lata  
i de lege ferenda [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Warszawa 2014, s. 155).
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Należy także przyjąć, że Marszałek Senatu ma prawo wystąpić do Prezydenta z wnioskiem 
o wspomniane wyżej uzasadnienie zarówno wtedy, kiedy projekt zarządzenia był zupełnie 
pozbawiony uzasadnienia, jak i w przypadku kiedy jest ono zdaniem Marszałka niepełne (nie 
zawiera jednej lub więcej wyliczonych w Regsen informacji).

Zgodnie z ustawą referendum jest zarządzane przez Prezydenta tylko z własnej inicjatywy 
(w przeciwieństwie do Sejmu, który może je zarządzić z inicjatywy własnej, Senatu, Rady 
Ministrów lub obywateli (art. 61 ust. 1 Uref))2.

Stan faktyczny

Dnia 21 sierpnia 2015 r. na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji oraz art. 60 pkt 2 i art. 
64 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Uref, Prezydent RP Andrzej Duda przekazał 
Marszałkowi Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, 
zawierający treść pytań oraz termin jego przeprowadzenia, z prośbą o wyrażenie przez Se-
nat zgody na przeprowadzenie referendum. Pytania w referendum mają mieć następujące 
brzmienie:

1) Czy jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emery-
talnych ze stażem pracy?

2) Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?

3) Czy jest Pani/Pan za zniesieniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego sze-
ściolatków i przywróceniem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siód-
mego roku życia3?

Na podstawie art. 87 RegSen Marszałek Senatu zwrócił się do Prezydenta o uzupełnienie 
uzasadnienia projektu postanowienia. W odpowiedzi udzielonej przez Szefa Kancelarii Prezy-
denta stwierdzono m. in., że „wskazanie skutków prawnych, skutków finansowych i skutków 
społecznych, jakie wystąpią w przypadku pozytywnej odpowiedzi na poszczególne pytania 
referendalne nie jest możliwe z uwagi na kierunkowy charakter pytań i niemożność ustalenia 
treści ostatecznej decyzji prawodawcy, jaka zostanie podjęta w przypadku wiążącego wyniku 
referendum ogólnokrajowego”4.

Dnia 27 sierpnia 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Administracji Państwowej w celu rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP 
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. Po rozpatrzenia projektu postanowienia Prezy-
denta, w tym wysłuchaniu przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, na podstawie art. 88 oraz 62 
ust. 1 i 3 RegSen., większości komisji podjęły decyzję o przedstawieniu Senatowi negatywnej 

2  Tak: P. Uziębło, który nie wyklucza, że faktyczna inspiracja może pochodzić z różnych środowisk obywatelskich 
(Nowe regulacje prawne dotyczące referendum ogólnokrajowego w Polsce (wybrane zagadnienia) (2003), http://
pedrou.w.interia.pl/referendum_ogolno.pdf, odczyt: 16.5.2015).

3  Pismo Prezydenta Rzeczypospolitej do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z 21 sierpnia 2015 r., druk nr 
1054, Senat VIII Kadencji.

4  Borusewicz: otrzymałem odpowiedzi ws. referendum, wątpliwości pozostały, Polska Agencja Prasowa 
28.8.2015, http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=kr
aj&idNewsComp=&filename=&idnews=227541&data=&status=biezace&_CheckSum=813286795, dostęp: 
28.8.2015.
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opinii w wymienionej sprawie, rekomendując niewyrażenie zgody na zarządzenie referendum. 
Mniejszość komisji zarekomendowała Senatowi wyrażenie zgody5.

Analiza wstępna – dogmatyczno-prawna

Ze względu na podobieństwo materii, treść niniejszej części opinii (analizy wstępnej) sta-
nowi mutatis mutandis powtórzenie treści i twierdzeń zawartych w mojej opinii nt. zgodności 
z konstytucją materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego przekazanym Marszałkowi Se-
natu 13 maja br.6, uzupełnione o nowe wątki.

Kluczowe znaczenie dla oceny zgodności z konstytucją materii pytań zawartych w projek-
cie postanowienia Prezydenta o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum ma kwestia:

1) Czy materia referendum, na które składają się tematy wszystkich jego pytań dotyczy 
„spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa” ?

Znaczenie uzupełniające mają dwie dodatkowe kwestie:
2) Czy pytania zostały prawidłowo sformułowane ?
3) Jakie są  dopuszczalne kryteria, którymi może kierować się Senat decydując o wyrażeniu 

zgody na zarządzenie referendum przez Prezydenta ?

Ad 1)
Ustrojodawca postanowił, że przedmiotem referendum ogólnokrajowego mogą być „sprawy 

o szczególnym znaczeniu dla państwa” (art. 125 ust. 1 Konstytucji). Jak stwierdził L. Garlicki: 
„przedmiotem referendum może być tylko »sprawa« rozumiana jako problem natury ogólniejszej 
czy kierunkowej (…), nie może zaś mieć za przedmiot podjęcia konkretnego aktu czy decyzji, 
jeżeli kompetencja do podejmowania takich aktów lub decyzji należy – z mocy konstytucji lub 
ustaw – do innego organu państwowego. Rolą referendum jest bowiem rozstrzyganie o kierunku 
decyzji państwowych, ale nie zastępowanie organów w podejmowaniu decyzji konkretnych”7. 
Twierdzenie to uzupełnia wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego, który podkreślił w swoim 
orzeczeniu ważny fakt: konsekwencją osiągnięcia odpowiedniej frekwencji w referendum nie 
jest wiążące rozstrzygnięcie, ale wiążący wynik referendum8. Obywatele nie tyle podejmują kon-
kretną decyzję o charakterze formalnym, co nakładają na organy władzy publicznej obowiązek 
urzeczywistnienia ich woli. „Biorący udział w referendum merytorycznie rozstrzygają o okre-
ślonym zagadnieniu, natomiast po stronie organów, dysponujących określoną kompetencją, po-
wstaje obowiązek ujęcia wyniku referendum w stosowną formę prawną”9.

5  Opinia Komisji Środowiska, Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Budżetu  
i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie projektu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, druk nr 1054A, Sejm VIII kadencji.

6  M. M. Wiszowaty, Opinia prawna dotycząca oceny zgodności z Konstytucją materii pytań zawartych w projekcie 
postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 899) – w szczególności 
pytania dotyczącego jednomandatowych okręgów wyborczych – z odniesieniem się do bieżących głosów konstytu-
cjonalistów w tej kwestii [w:] „Opinie i Ekspertyzy” OE-234, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, maj 
2015, s. 24-29.

7  L. Garlicki, Art. 125…, s. 6-7.
8  Wyrok z 27 maja 2003 r., sygn. K 11/03, pkt 11.10.
9  P. Sarnecki, Ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym na tle Konstytucji RP, „Przegląd Sej-

mowy” 2003, nr 3 (56), s. 13. 
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P. Winczorek wyraził pogląd, że referendum ogólnokrajowe może dotyczyć kwestii mery-
torycznych, których prawne uregulowanie wymaga uchwalenia ustawy. Jeśli takie referendum 
przyniesie wynik wiążący (art. 125 ust. 3 Konstytucji), wówczas na właściwych organach wła-
dzy publicznej spoczywa obowiązek doprowadzenia do uchwalenia ustawy o treści zgodnej 
z jego wynikiem”10.

Regulacja konstytucyjna dotycząca referendum na poziomie lokalnym stanowi, że „człon-
kowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach doty-
czących tej wspólnoty” (art. 170 konstytucji). Porównanie brzmienia tego przepisu z art. 125 
ust. 1 prowadzi do konkluzji, że ustrojodawca dokonał rozróżnienia zakresu materii obu typów 
referendum. O ile referendum lokalne może być przeprowadzone nieomal w każdej sprawie 
dotyczącej lokalnej wspólnoty (doprecyzowanie przedmiotu referendum lokalnego nastąpiło 
na poziomie ustawowym, zgodnie z art. 170 zd. 2 Konstytucji)11, o tyle referendum ogólno-
krajowe – już tylko w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (podkr. – MMW) 
Na ten fakt zwróciła uwagę zarówno część przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytu-
cyjnego (B. Banaszak)12, jak i Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 26 
lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02) Trybunał stwierdził expressis verbis, że art. 125 Konstytucji 
w przeciwieństwie do art. 170 formułuje „zawężenie materii referendum”.

Istotne jest pytanie o zakres tego zawężenia. Ustalenie tej kwestii jest konieczne, aby odpo-
wiedzieć na pytanie, czy materia konkretnego pytania referendalnego spełnia przesłankę okre-
śloną w art. 125 ust. 1 Konstytucji, ergo: czy materia pytania jest zgodna z ustawą zasadniczą.

Sformułowanie „sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa” nie zostało objaśnione ani 
w Konstytucji, ani w żadnym innym akcie prawnym. W opinii doktryny oznacza to, że „to 
podmioty zarządzające referendum (Sejm, Prezydent RP), czy też współuczestniczące w tym 
procesie (Senat), winny każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o jego zarządzeniu oceniać, 
czy waga sprawy poddanej pod referendum jest rzeczywiście tak duża13”.

Zgodnie z regułami wykładni prawa, które nakazują rozpoczęcie interpretacji przepisu od 
wykładni językowej14 ustalenie znaczenia danego wyrazu należy rozpocząć od odwołania się 
do słownika języka polskiego. Przymiotnik „szczególny” definiowany jest jako „odznaczający 
się czymś osobliwym, zwracający uwagę, osobliwy, niezwykły, wyjątkowy, specjalny”15.

Dalsze wskazówki interpretacyjne zawiera orzecznictwo oraz literatura naukowa z zakresu 
prawa konstytucyjnego. Opinie doktryny w analizowanej kwestii nie są jednolite. Najbardziej 
skrajne stanowisko wyraził J. Boć, który stwierdził, że „sprawą o szczególnym znaczeniu” 
jest każda sprawa, która za taką zostanie uznana przez określone w ust. 2 art. 125 Konstytucji 
organy „zarządzające” (Sejm, Prezydent) lub „zgadzające się na referendum ogólnokrajowe” 
(Senat). Ten sam autor z zasady zwierzchniej władzy Narodu wyprowadził twierdzenie, że re-
ferendum „może dotyczyć każdej sprawy, niezależnie od tego kto w obowiązującym porządku 
prawnym jest kompetentny do jej załatwienia czy rozstrzygnięcia. (…) Przedmiotem refe-
rendum ogólnokrajowego może być zarówno rozstrzygnięcie w sprawie indywidualnej, jak 

10  P. Winczorek, Komentarz…, s. 273.
11   Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 706 ze zm.) w art. 2 wska-

zuje zarówno konkretne sprawy, które mogą być przedmiotem referendum, jak odwołanie wójta gminy czy samo-
opodatkowanie się mieszkańców, jak i ogólniej: sprawy dotyczące lokalnej wspólnoty, mieszczące się w zakresie 
zadań i kompetencji organów danej jednostki oraz „inne istotne sprawy, dotyczące społecznych, gospodarczych lub 
kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

12  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 763.
13  J. Repel, Nowa ustawa o referendum, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2 (19), s. 27.
14  L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2014, s. 74.
15  Słownik Języka Polskiego, red. W. Doroszewski, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/szczegolny;5503514.html
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rozstrzygnięcie o treści normy prawnej”16. Drugi z poglądów nie spotkał się z aprobatą i jest 
w polskiej literaturze odosobniony. Większość autorów jest zdania, że podejmując decyzję 
dotyczącą zarządzenia referendum organ powinien brać pod uwagę kryterium „szczególnego” 
znaczenia dla państwa sprawy stanowiącej jego przedmiot, co wpływa zawężająco na dopusz-
czalną materię referendum. Materię tę ograniczają także inne przepisy konstytucji określające 
uprawnienia i kompetencje organów państwowych. Tytułem przykładu wymienić można zasa-
dę wyłączności ustawodawczej parlamentu, która w Polsce uniemożliwia przyjęcie konkretnej 
ustawy w drodze referendum („ustawy referendalnej”).

M. Jagielski rozróżnił kilka różnych wariantów konstytucyjnej regulacji określenia materii 
referendalnej. Wśród nich znalazły się: a) brak określenia przedmiotu referendum, b) ogólne 
określenie przedmiotu referendum, c) enumeratywne wyliczenie przedmiotu referendum lub 
d) wyłączenie pewnych materii spod referendum. Spotykane są również rozwiązania łączące 
lub obejmujące kilka wymienionych wariantów. W Polsce przyjęto drugi wariant, co zdaniem 
autora „pozostawia organom zarządzającym referendum dużą swobodę w określaniu zakresu 
przedmiotowego referendum”17.

Skala uznaniowości przy ocenianiu dopuszczalności uczynienia  przedmiotem referendum 
określonej sprawy jest tym większa, że żaden organ nie posiada w Polsce uprawnień kontrol-
nych w tym zakresie. Konstytucja nie przyznaje Trybunałowi Konstytucyjnemu kompetencji 
do wstępnej kontroli konstytucyjności pytań, ani kontroli następczej dotyczącej odpowiedzi 
i zgodności z konstytucją ich skutków18. Jak słusznie zauważa A. Rytel-Warzocha kwestia ta 
nie należy również do właściwości Sądu Najwyższego, gdyż sprawowana przez niego kontrola 
nad referendum „dokonywana jest wyłącznie w aspekcie formalnym i ma na celu wykrycie 
pewnych nieprawidłowości proceduralnych, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania”. 
Sąd Najwyższy nie bada natomiast przedmiotu referendum, ani treści decyzji podjętych w gło-
sowaniu pod względem ich konstytucyjności i legalności”19. L. Garlicki zwrócił jednak uwagę 
na istotny wyjątek dotyczący referendum zarządzanego przez Prezydenta. Uzależnienie jego 
przeprowadzenia od zgody Senatu oznacza, że to Senat decyduje o jego dopuszczalności. Jak 
stwierdza autor, „można sobie wyobrazić odmowę wyrażenia zgody przez Senat umotywowa-
ną brakiem »szczególnego znaczenia« sprawy, a więc niedopuszczalnością referendum”20 
(podkr. – MMW). Fakt, że referendum może być zarządzone przez Prezydenta tylko za zgodą 
Senatu stanowił przedmiot burzliwych debat już w czasie prac nad Małą Konstytucją 1992 r.21 

16  J. Boć, Art. 125 [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, 
Wrocław 1998, s. 207. 

17  M. Jabłoński, Konstytucyjna regulacja i podział referendum [w:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porów-
nawczym, red. R. M. Małajny, Warszawa 2013, s. 315-316.

18  Zob. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., War-
szawa 2008, s. 274. Inaczej uważa M. Jabłoński, który twierdzi, że postanowienie Prezydenta RP w sprawie 
zarządzenia referendum może zostać zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego (M. Jabłoński, Rola Senatu…,  
s. 155-156). Do tej pory nigdy nie zgłoszono podobnego wniosku, a większość przedstawicieli doktryny od-
rzuca taki pogląd – na czele z A. Wyrozumską, która zwróciła uwagę, że Trybunał uznał się za niewłaściwy  
do badania konstytucyjności uchwał Sejmu dot. m.in. zarządzania referendum (A. Wyrozumska, Glosa do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 11.5.2005r., sygn. K 18/04 (zgodność Traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP) „Kwar-
talnik Prawa Publicznego”, 2005, nr 4, s. 230).

19  A. Rytel-Warzocha, Sądowa kontrola nad referendum ogólnokrajowym [w:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały 
w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008, s. 443.

20  L. Garlicki, Art. 125…, s. 6.
21  Więcej na ten temat: M. Rachwał, Prawo do zarządzania referendum ogólnokrajowego w Polsce w latach 

1992-2009. Przyjęte rozwiązania i postulowane zmiany, [w:] Prawo wyborcze i wyboru. Doświadczenia dwudziestu 
lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, red. A. Stelmach, Poznań 2010, s. 115-116, 120.
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Konstytucja z 1997 r. w zakresie prawa do zarządzenia referendum ogólnokrajowego utrzyma-
ła uprzywilejowaną pozycję organów przedstawicielskich. Pomimo wprowadzenia obywatel-
skiej inicjatywy referendalnej – nadal weryfikacja wniosku o przeprowadzenie głosowania po-
wszechnego należy do Sejmu, który może go odrzucić22. Analogicznie – wniosek Prezydenta 
może zostać odrzucony przez Senat. Również obywatelska (ludowa) inicjatywa ustawodawcza 
została skonstruowana w sposób, w którym ostateczną decyzję dotyczącą projektu ustawy po-
dejmują przedstawiciele narodu w parlamencie (posłowie)23. W literaturze zagranicznej nazy-
wa się to „kontrolowanym referendum” – rządzący decydują czy w ogóle się odbędzie, kiedy 
będzie miało miejsce i rozstrzygają o pytaniach24.

Odnosząc się do przywołanych poglądów doktryny należy rozróżnić rolę, jaką w procedu-
rze zarządzania referendum ogólnokrajowego pełnią obywatele i Prezydent. O ile ci pierwsi je-
dynie inicjują tę procedurę, o tyle Prezydent jest jednocześnie inicjatorem, jak i zarządzającym 
referendum. W przeciwieństwie do obywateli, Prezydenta wiąże zasada legalizmu i wynikają-
cy z niej nakaz działania tylko na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji). Można 
więc uznać, że Prezydent inicjując referendum i ustalając jego materię jest związany przepisa-
mi prawa, w tym treścią art. 125 ust. 1 Konstytucji, który nakazuje, aby referendum dotyczyło 
wyłącznie spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. Senat pełni rolę weryfikatora decyzji 
Prezydenta. Przekazanie Senatowi przez Prezydenta projektu postanowienia o zarządzeniu re-
ferendum ogólnokrajowego można postrzegać m. in. jako konsekwencję uznania przez niego, 
że materia referendum jest zgodna z prawem, a więc m.in. dotyczy sprawy o szczególnym 
znaczeniu dla państwa. Ostateczna decyzja, również w tej sprawie, należy do Senatu, który 
nie jest związany opinią Prezydenta. Jak wspomniano, Senat podejmując decyzję w sprawie 
wyrażenia zgody na zarządzenie referendum kieruje się zarówno kryterium legalności, czy 
słuszności jak również względami politycznymi.

Wykładnia przepisów dotyczących przedmiotu referendum ogólnokrajowego dokonana 
przez przedstawicieli doktryny przynosi dodatkowe wskazówki dotyczące oceny dopuszczal-
ności przeprowadzenia referendum. L. Garlicki, którego zdanie w pełni podzielam uważa, że 
sformułowanie „szczególne znaczenie dla państwa” „należy odczytywać ograniczająco, tzn. 
jako zakaz przeprowadzania referendum w sprawach, które owego szczególnego znaczenia są 
pozbawione. 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”25. Au-
tor ten stwierdza także, że co do zasady „przedmiotem referendum może być każda spra-
wa o szczególnym znaczeniu dla państwa – ustawodawca zwykły nie może ustalić żadnych 
wyjątków i wykluczyć poddania określonych spraw pod referendum. Możliwe jest natomiast 
wprowadzenie zróżnicowań proceduralnych w zależności od charakteru sprawy – w pełni do-
puszczalne jest np. wykluczenie inicjowania przez grupy obywateli referendum w sprawie wy-
datków i dochodów państwa, jego obronności, a także dotyczące amnestii (art. 6 ust. 1 zd. 2 
Uref)”26.

M. Jabłoński w poszukiwaniu właściwego rozumienia zwrotu „szczególne znaczenie dla 
państwa” odwołuje się do znaczeń słowa „państwo” przywoływanych w pracach Komisji Kon-

22  M. Rachwał, Prawo do zarządzania… , s. 121.
23  M. Rachwał, Prawo do zarządzania… s. 122.
24  G. Smith, The Functional Properties of the Referendum, “European Journal of Political Research”, March 

1976, (za:) M. Rachwał, Prawo do zarządzania… s. 123.
25  L. Garlicki, Art. 125…, s. 5.
26  L. Garlicki, Art. 125…, s. 6.
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stytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Wyraźnie rozróżniano tam „państwo” pisane małą li-
terą, rozumiane jako organizacja, „zespół instytucji i ludzi występujących w jego imieniu” od 
Państwa pisanego wielką literą jako synonimu Rzeczypospolitej Polskiej27. Z kolei M. Master-
nak-Kubiak i A. Ławniczak rozróżniają „państwo” jako synonim władzy publicznej, organów 
państwowych, podmiotów wykonujących zadania zlecone przez władzę od Rzeczypospolitej 
czyli wspólnoty wszystkich obywateli28. 

D. Waniek, M. T. Staszewski podają ogólną charakterystykę: referendum zostaje ogłoszo-
ne „gdy tradycyjne mechanizmy demokracji przedstawicielskiej zawodzą lub są nieskuteczne 
z konkretnych przyczyn politycznych bądź społecznych. W ten sposób łagodzi występujące 
konflikty, godzi różne dążenia i wartości społeczne (…) Odwołanie się do referendum ozna-
cza wprowadzenie do praktyki ustrojowej demokratycznych procedur w materii rozstrzygania 
spraw trudnych i skomplikowanych”29.

Istotną wskazówkę doprecyzowującą sformułowanie „sprawa o szczególnym znaczeniu dla 
państwa” zawarł w swoim orzeczeniu z 2003 r. Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził on, że jest 
to jednostkowa, ważna sprawa, o ogólnokrajowym znaczeniu, która jest przedmiotem uprzed-
niego zainteresowania obywateli (społeczeństwa)30. Ta wskazówka jest istotna dla oceny opi-
niowanego referendum. Wszystkie jego pytania dotyczą materii, które były przedmiotem re-
ferendalnych inicjatyw obywatelskich w czasie dobiegającej końca kadencji Sejmu i Senatu.

W konkluzji należy stwierdzić, odwołując się do opinii przeważającej większości doktry-
ny prawa konstytucyjnego i zgadzając się z nią, że ostateczna decyzja w sprawie oceny czy 
referendum dotyczy spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, a więc spełnia przesłankę 
zawartą w art. 125 ust. 1 Konstytucji, należy do organów uprawnionych do zarządzenia refe-
rendum. Czynią to „w ramach swojego uznania”31, a więc z dużą dozą swobody. Konstytucyj-
ne określenie „sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa” ma charakter materialny, a nie 
formalny32. Wypełnienie go konkretną treścią należy do organu zarządzającego referendum 
(i wyrażającego zgodę na jego zarządzenie). Swoboda ta ma jednak swoje granice. Oprócz 
woli politycznej, która zawsze będzie miała decydujący wpływ na ostateczną decyzję33, swo-
bodę decyzyjną ograniczają: z jednej strony – waga tematyki pytania (pytań) referendalnego, 
które musi dotyczyć sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa, z drugiej – uprawnienia 
i kompetencje organów państwa, których referendum nie może naruszać34. W omawianym 
przypadku organami uprawnionymi do decydowania o materii referendum jest Prezydent i Se-
nat. Prezydent ma w tej kwestii rolę inicjującą i pozytywną – dokonuje wyboru tematyki i for-
mułuje treść pytań (pytania). Referendum może się odbyć wyłącznie w przypadku wystąpienia 
zgodności stanowisk między Prezydentem i Senatem, przy czym do Senatu należy podjęcie 
ostatecznej, przesądzającej decyzji – pozytywnej lub negatywnej.

27  M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe…, s. 70.
28  M. Masternak-Kubiak, A. Ławniczak, Republikańska forma państwa w ujęciu Konstytucji RP, „Państwo  

i Prawo”, 1999, nr 8, s. 45-50, (za:) M. Jabłoński, Referendum…, s. 70. 
29  D. Waniek, M. T. Staszewski, Słowo wstępne [w:] Referendum w Polsce współczesnej, Warszawa 1995, s. 5.
30  Wyrok z 27 maja 2003 r., sygn. K 11/03, pkt 2.2.
31  B. Banaszak, Konstytucja…, s. 640.
32  P. Sarnecki, Ustawa…, s. 13.
33  A. Ławniczak, Art. 125 [w:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, War-

szawa 2014, s. 325.
34  P. Winczorek wymienił przykładowo oprócz ustaw, których w referendum nie można uchwalać, także inne 

decyzje i czynności, których nie można dokonywać w drodze referendum: ratyfikacja umów międzynarodowych (art. 
133 ust. 1, pkt 1 Konstytucji), sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (art. 175 ust. 1), orzekanie o konstytucyjności 
ustaw (art. 188 pkt 1). P. Winczorek, Komentarz…, s. 272-273.
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Na zakończenie warto przywołać jeszcze jedno twierdzenie Trybunału Konstytucyjnego. 
W uzasadnieniu do przywołanego wyżej wyroku Trybunał zawarł sugestię, że również oby-
watele dokonują weryfikacji materii referendum, chociaż czynią to już post factum: „Referen-
dum niewiążące [a więc takie, w którym nie wzięła udziału ponad połowa uprawnionych do 
głosowania – przyp. MMW] […] należy traktować jako brak akceptacji suwerena co do samej 
propozycji jego przeprowadzenia”35. Niską frekwencję można więc, zdaniem Trybunału, od-
czytywać jako uznanie przez suwerena, że referendum nie dotyczyło spraw(y) o szczególnym 
znaczeniu dla państwa.

Ad 2)
Jak zauważa się w doktrynie prawa konstytucyjnego – „sformułowanie pytania referendal-

nego jest sprawą (…) istotną, gdyż od jego treści będzie zależeć de facto treść decyzji podjętej 
przez obywateli”36.

Konstytucja w ogóle nie odnosi się do kwestii sposobu sformułowania pytań referendal-
nych. Regulację zasad i trybu przeprowadzenia referendum przekazała ustawodawcy (art. 
125 ust. 5 Konstytucji). Ustawa o referendum ogólnokrajowym nie zawiera wyczerpujących 
wytycznych dotyczących sposobu sformułowania pytania referendalnego (z wyjątkiem refe-
rendum dotyczącego zatwierdzenia zmian w Konstytucji). Z treści przepisów można jednak 
wyprowadzić szczegółowe wskazówki. Z brzmienia art. 2 ust. 1 oraz 20 ust. 3 Uref wynikają 
dwa warunki, które musi spełniać prawidłowo sformułowane pytanie referendalne. Po pierw-
sze – powinno umożliwiać udzielenie odpowiedzi pozytywnej („tak”) lub negatywnej („nie”), 
na zadanie pytanie, ewentualnie wybór między zaproponowanymi wariantami rozwiązań. Po 
drugie – musi umożliwić wyrażenie przez obywatela swojej woli co do sposobu rozstrzygnię-
cia sprawy poddanej pod referendum. Oznacza to, że pytanie powinno wskazywać co najmniej 
dwa możliwe rozstrzygnięcia, z których oddający głos obywatel wybiera jedno.

Wskazówek dotyczących zasad dobrej praktyki w referendach dostarcza dokument działa-
jącej w ramach Rady Europy Komisji Europejskiej dla Demokracji Poprzez Prawo (Komisja 
Wenecka) z 2006 r., który stanowi m. in., że „pytanie powinno być jasne, czytelne, nie może 
wprowadzać w błąd ani sugerować odpowiedzi, a głosujący muszą zostać poinformowani, 
jakie skutki niesie ze sobą udzielenie odpowiedzi  na „tak” lub „nie”, bądź niezaznaczenie 
żadnej opcji”37.

Również w doktrynie prawa konstytucyjnego znalazły się wskazówki dotyczące prawidło-
wego sformułowania pytania referendalnego. Powinno ono być „jednoznaczne, zrozumiałe 
dla przeciętnie wykształconego człowieka”38, aby „w sposób precyzyjny mogły być odczytane 
intencje osób odpowiadających na nie, względnie wybierających wskazane warianty”39. Ponie-
waż „wynik referendum  może oznaczać obowiązek działania (np. podjęcia danej decyzji) lub 
powstrzymania się od działania (np. niepodejmowania tej decyzji)”40 można uznać, że prawi-
dłowo sformułowane pytanie referendalne w typie alternatywy „tak/nie”, powinno propono-

35  Wyrok z 27 maja 2003 r., sygn. K 11/03, pkt 12.5.
36  A. Rytel-Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011, 

s. 263.
37  Code of Good Practice on Referendums, European Commission For Democracy Through Law (Venice Com-

mission, przyjęty w Wenecji 16 grudnia 2006 r., CDL-AD (2007) 008 (za:) A. Rytel-Warzocha, Referendum…, s. 265.
38  P. Winczorek, Komentarz…, s. 274. 
39  P. Uziębło, Pytania referendalne, [w:] Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, 

red. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Warszawa 2013, s. 190.
40  P. Winczorek, Komentarz…, s. 274.
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wać dwa rozwiązania określonej sprawy, z których każde oznacza skonkretyzowaną decyzję, 
nie pozostawiającą wątpliwości co do konsekwencji udzielenia jednej lub drugiej odpowiedzi.

Z okresu prac nad obecnie obowiązującą konstytucją pochodzą wskazówki dotyczą-
ce prawidłowego sformułowania oraz tematyki pytań referendalnych udzielone przez 
K. Działochę. Pytania powinny dotyczyć „kwestii istotnych bądź głęboko społecznie kontro-
wersyjnych, być jasno i wyraźnie sformułowane dla wszystkich uprawnionych, tak by można 
było na nie udzielić prostej odpowiedzi, być napisane tak, aby nie były narzędziem politycz-
nego manipulowania wyborcami przez partie polityczne”41.

Postulat jednoznaczności i jasności pytań referendalnych, szczególnie w warstwie do-
tyczącej możliwości prawidłowego rozpoznania przez głosującego konsekwencji podjętej 
przez siebie decyzji i poparcia jednego z proponowanych rozwiązań (konsekwencji wiążą-
cego wyniku referendum) można wywieść z zasady demokratycznego państwa prawnego 
wyrażonej w art. 2 Konstytucji, a szczególnie zawartych w niej zasad szczegółowych sfor-
mułowanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego: zasady przyzwoitej legislacji, 
zasady określoności przepisów, czy zasady zaufania jednostki do państwa i stanowionego 
przezeń prawa.

W tym miejscu warto ponownie przywołać pogląd wyrażony w doktrynie oraz orzecznic-
twie Trybunału Konstytucyjnego: „rolą referendum jest […] rozstrzyganie o kierunku decyzji 
państwowych, ale nie zastępowanie organów w podejmowaniu decyzji konkretnych”42. Kon-
sekwencją osiągnięcia odpowiedniej frekwencji w referendum nie jest „wiążące rozstrzygnię-
cie”, ale „rozstrzygający wynik” referendum43. Suweren udzielając odpowiedzi na pytanie 
referendalne nakłada na organy władzy publicznej obowiązek urzeczywistnienia jego woli. 
Sposób sformułowania pytania oraz wariantów udzielanych odpowiedzi musi umożliwiać or-
ganom władzy publicznej ustalenie treści tej woli.

Ad 3) 
W zgodnej opinii przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego Senat posiada szero-

ką autonomię w zakresie decydowania o wyrażeniu zgody na zarządzenie referendum przez 
Prezydenta, a więc podejmuje ją nie tylko w oparciu o kryteria formalne44 wprost wskazane 
w Konstytucji i ustawach, ale także o inne kryteria zarówno formalne – np. dotyczące pra-
widłowego sformułowania pytania, czy zgodności przedmiotu referendum z obowiązującym 
prawem, jak i materialne – dotyczące skutków decyzji podjętej w referendum dla państwa 
i obywateli. Nie ma podstaw, aby wykluczyć prawo do odmowy przez Senat zgody wyłącznie 
z powodów politycznych. Prezydent jest więc w tej kwestii w pełni zależny od woli Senatu. 
O ile jednak wady natury formalnej i materialnej powinny decydować o bezwzględnej odmo-
wie wyrażenia zgody przez Senat, o tyle powody polityczne zależą już wyłącznie od uznania 
senackiej większości. Senat nie może udzielić zgody częściowej, np. z wyłączeniem które-
goś z pytań ani modyfikować ich treści45. Określona w ustawie oraz w Regulaminie Senatu 

41  Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 21 VI 1996 r., cz. II, Warszawa 
1996, s. 24, (za:) M. Jabłoński, Ogólna charakterystyka instytucji referendum ogólnokrajowego po uchwaleniu 
nowej Konstytucji RP, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 2142”, „Przegląd Prawa i Administracji”, 1999, t. 
XLII, s.  146-147.

42  L. Garlicki, Art. 125…, s. 6-7.
43  Wyrok z 27 maja 2003 r., sygn. K 11/03, pkt 11.10.
44  Zob. A. Szmyt Zgoda Senatu na referendum zarządzane przez Prezydenta, [w:] Studia nad prawem konstytu-

cyjnym, red. J. Trzciński, B. Banaszak (Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, tom 257), Wrocław 1997, s. 251-2; 
L. Garlicki, Art. 125… [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2000, s. 9.

45  M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001, s. 83.
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„uchwała w sprawie wyrażenia zgody” może mieć charakter pozytywny (zgoda) lub nega-
tywny (brak zgody) odnoszący się in extenso do projektu zarządzenia. Oznacza to, tytułem 
przykładu, że aby uznać, że referendum spełnia przesłankę formalną określoną w art. 125 ust. 
1 Konstytucji, a więc „dotyczy sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa”, każde z pytań 
musi dotyczyć takiej „sprawy” lub „spraw”. W przeciwnym wypadku, jeśli chociażby jedno 
z pytań nie spełniało wymogów konstytucyjnych lub ustawowych – Senat nie powinien wyra-
zić zgody na zarządzenie takiego referendum przez Prezydenta.

Na istotny aspekt granic uznaniowości Senatu przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie 
wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego zwrócił uwa-
gę W. Kraluk, odwołując się do systematyki Konstytucji: „[…] należy zauważyć, że treść art. 
62 ust. 1 Konstytucji z 1997 r. przenosi problematykę referendum […] na grunt praw obywa-
telskich, co skłania do spojrzenia na tę instytucję przez pryzmat koncepcji pozycji jednostki 
w państwie. […] Przyjmując treść art. 62 ust. 1 ustawodawca konstytucyjny miał na uwadze 
w tym momencie nie tyle realizację art. 4 Konstytucji, wprowadzającego zasadę demokracji 
bezpośredniej, co właśnie przyjęcie aktywnego statusu jednostki w ustawie zasadniczej”46. 
Senat podejmując decyzję powinien brać pod uwagę fakt, że prawo udziału w referendum jest 
jednym z konstytucyjnych praw obywatelskich. Jego negatywną decyzję można więc uznać 
za ograniczenie prawa przysługującego obywatelowi. Senat ma do tego prawo, ale powinien 
korzystać z niego ze świadomością jego konsekwencji.

Zgoda Senatu musi być udzielona wyraźnie, w formie uchwały podjętej odpowiednią 
większością głosów i przy spełnieniu wymogów dotyczących kworum. Brzmienie art. 125 
ust. 2 Konstytucji nie pozostawia co do tego wątpliwości. W konsekwencji zdanie odmien-
ne, że bezskuteczny upływ terminu 14 dni oznacza milczącą zgodę Senatu na zarządzenie 
przez Prezydenta referendum47 należy uznać za bezpodstawne, a wobec tego milczenie 
Senatu – za brak wymaganej zgody uniemożliwiającej zarządzenie referendum przez Pre-
zydenta. Termin 14-dniowy nie ma charakteru zawitego, bowiem nie został ustanowiony 
w konstytucji, a jedynie w ustawie. Senat mógłby więc udzielić zgody po upływie wspo-
mnianego terminu48. Brak wyraźnej zgody Senatu, również po upływie terminu należy 
uznać za niewypełnienie obligatoryjnej przesłanki umożliwiającej przeprowadzenie re-
ferendum. Dopóki Senat nie wypowie się wyraźnie w tej sprawie – Prezydent nie może 
zarządzić referendum.

Analiza szczegółowa – projekt zarządzenia Prezydenta RP 
(druk senacki nr 1054)

Część wspólna

Na wstępie uzasadnienia do projektu postanowienia Prezydenta o zarządzeniu ogólnokra-
jowego referendum zaznaczono, że referendum krajowe może być przeprowadzone w spra-
wach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Sprawy będące przedmiotem sformułowanych 
pytań referendalnych określono w uzasadnieniu jako mające „istotne” lub „fundamentalne” 

46  W. Kraluk, O rozumieniu i regulacji normatywnej demokracji bezpośredniej w nowej konstytucji, „Gdańskie 
Studia Prawnicze” 1998, t. III, s. 26.

47  Tak: A. Dubicka, Uwagi o ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym w świetle prac 
nad jej projektem, „Przegląd Prawa i Administracji”, 2003, tom LXIII, s. 77; M. Jabłoński, Rola Senatu…, s. 155.

48  Tak: L. Garlicki, Art. 125…, s. 9.
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znaczenie dla państwa. Wyrazy „istotny” i „fundamentalny” można w tym wypadku uznać za 
bliskoznaczne dla wyrazu „szczególne”. Mamy więc do czynienia z ogólnym stwierdzeniem, 
że inicjator referendum uważa jego materię za spełniającą przesłankę wymienioną w art. 125 
ust. 1 Konstytucji.

Argumentem świadczącym za powyższą tezą w przypadku wszystkich trzech pytań re-
ferendalnych jest zdaniem Prezydenta fakt, że „sprawy wskazane w postanowieniu stano-
wiły przedmiot obywatelskich wniosków o zarządzenie referendum, skierowanych w latach 
2012, 2013 i 2014 do Sejmu VII kadencji. Łącznie pod trzema wnioskami podpisało się 
ponad 5 mln obywateli”.

Prezydent wyraził ponadto przekonanie, że „powinno się zrealizować wolę obywateli 
będących Suwerenem i umożliwić im realizację ich uprawnień zagwarantowanych w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Referendum, będące podstawowym instrumentem demo-
kracji bezpośredniej, jest bowiem najpełniejszą formą udziału obywateli w procesie podej-
mowania decyzji”49.

Oba argumenty można uznać za nawiązanie do przywołanych wyżej twierdzeń zawartych 
w literaturze przedmiotu i orzecznictwie. Sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa to w opi-
nii Trybunału Konstytucyjnego jednostkowa, ważna sprawa, o ogólnokrajowym znaczeniu, która 
jest przedmiotem uprzedniego zainteresowania obywateli (społeczeństwa)50. Prawo do udziału 
w referendum jest natomiast jednym z praw obywatela wyrażonym w art. 62 umieszczonym 
w rozdziale II Konstytucji (Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela).

Odnosząc się do faktu powołania się przez Prezydenta na odrzucone uprzednio przez 
Sejm wnioski grup obywateli w sprawie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 
w podobnych do obecnej sprawach, należy rozróżnić i oddzielić trzy kwestie: uprawnie-
nie obywateli do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, mi-
nimalne poparcie (ilość podpisów) wymagane dla zainicjowania przez obywateli postępo-
wania w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego (500.000 podpisów) oraz inne 
przesłanki formalne, których spełnienie jest wymagane dla zarządzenia referendum, przede 
wszystkim wymóg, aby sprawa poddana pod referendum miała „szczególne znaczenie dla 
państwa”. Po pierwsze – zgodnie z Uref, referendum na wniosek obywateli może zarządzić 
wyłącznie Sejm. Prezydent zarządza referendum wyłącznie z własnej inicjatywy (vide art. 
61 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Uref). Nie oznacza to niemożności zarządzenia przez Prezydenta 
referendum w tej samej sprawie, w której poprzednio wniosek zgłosili obywatele i wniosek 
ten został odrzucony przez Sejm. W przypadku referendum zarządzanego przez Prezydenta, 
zgodę na jego zarządzenie wyraża Senat. Sejm w ogóle nie bierze udziału w tej procedurze. 
Odmowa zarządzenia referendum udzielona przez Sejm, nie nakłada na Senat obowiązku 
udzielenia odmowy w przypadku zarządzenia przez Prezydenta referendum z takimi samymi 
lub podobnymi pytaniami. Każda z izb parlamentu posiada autonomię oznaczającą m. in. 
niezależność w podejmowaniu decyzji51. Należy zwrócić uwagę na fakt, że treść (sposób 
sformułowania) pytań referendalnych sformułowanych w opiniowanym projekcie zarządze-
nia dotyczy tej samej tematyki co wnioski obywatelskie, ale nie jest identyczna z pytaniami 
zaproponowanymi przez wnioskodawców inicjatyw obywatelskich52 – każdy z wniosków 

49  Uzasadnienie do Projektu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego 
referendum, Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencja, druk nr 1054, s. 1.

50  Wyrok z 27 maja 2003 r., sygn. K 11/03, pkt 2.2.
51  Zob. P. Winczorek, Komentarz…, s. 249
52  Przykładowo – obywatelska inicjatywa dotycząca referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego 

sześciolatków, dotyczyła także innych zagadnień, m.in. programu nauczania w liceum ogólnokształcącym czy 
przywrócenia systemu opartego na 8-letniej szkole podstawowej i 4-letnim liceum (zob. Obywatelski wniosek 
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obywatelskich zawierał więcej niż jedno pytanie na dany temat, część z nich została inaczej 
sformułowana53.

Fakt odwołania się przez Prezydenta do wniosku obywateli nie powoduje, że mamy do 
czynienie z referendum z inicjatywy obywateli w rozumieniu ustawy o referendum ogólnokra-
jowym. Jest to nadal referendum z inicjatywy Prezydenta. 

Fakt, że taka sama lub podobna kwestia stanowiła przedmiot zainteresowania społeczne-
go przejawiający się w zgłoszeniu wniosku o przeprowadzenie referendum i w poparciu go 
odpowiednią liczbą podpisów może stanowić jeden z argumentów na korzyść „szczególnego 
znaczenia danej sprawy”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zebranie odpowiedniej liczby 
podpisów popierających wniosek obywatelski nie jest łatwe. Niemożność spełnienia tego wy-
mogu sprawia, że większość obywatelskich inicjatyw ustawodawczych kończy się fiaskiem 
już przed złożeniem projektu do Sejmu z powodu niezebrania wymaganej liczby 100.000 pod-
pisów. W takich realiach uzyskanie 500.000, a tym bardziej 2.000.000 podpisów może świad-
czyć o szerokim zainteresowaniu społecznym i szczególnym znaczeniu danej sprawy. Kwestia 
ta nie jest jednak ściśle związana, czy uzależniona od określonej liczby zebranych podpisów. 
Ustawodawca nie określił dolnego limitu podpisów, które oznaczają, że sprawa nabiera „szcze-
gólnego znaczenia” lub referendum należy zarządzić. Podobnie, nie jest uprawniona teza, że 
spełnienie przesłanki 500.000 podpisów pod obywatelską inicjatywą referendalną oznacza per 
se, że sprawa, której dotyczy pytanie (pytania) referendalne posiada szczególne znaczenie. 
Organ podejmujący decyzję w sprawie zarządzenia referendum nie powinien w omawianej 
kwestii kierować się automatyzmem. Skala poparcia dla obywatelskiego wniosku o przepro-
wadzenie referendum, szczególnie jeżeli znacząco przekracza minimalny limit, może stanowić 
jedno z kryteriów oceny „szczególnego znaczenia sprawy dla państwa”.

Poszczególne pytania

Pytanie nr 1 – „Czy jest Pani/Pan za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem 
uprawnień emerytalnych ze stażem pracy?”.

Argumenty Prezydenta RP zawarte w uzasadnieniu projektu postanowienia o zarzą-
dzeniu referendum54

o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej 
systemu edukacji „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”, druk sejmowy nr 1635 z 30 lipca 2013 r., Sejm VII kadencji). 
Jak wynika z relacji medialnych, na decyzję negatywną Sejmu w sprawie zarządzenia referendum wpłynęły znacząco 
wątpliwości dotyczące innych pytań, nie dotyczących  obowiązku szkolnego 6-latków (por. E. Olczyk, Mobilizacja 
w sprawie sześciolatków, „Rzeczpospolita”, 8.11.2013).

53  „Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków?” (Obywatelski wniosek o poddanie pod 
referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji 
„Ratuj maluchy i starsze dzieci też”, druk sejmowy nr 1635 z 30 lipca 2013 r., Sejm VII kadencji), „Czy jesteś za 
utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwo-
we”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59, ostatnia zmiana  Dz. U. 
2013 nr 628, poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?” 
(Obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi, druk nr 2512 z 9.05.2014 r., Sejm VII kadencji), „Czy jest Pani/Pan 
za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ?” 
(Obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla 
państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, druk nr 254 z 15.02.2012 r., 
Sejm VII kadencji).

54  Uzasadnienie do Projektu…, s. 1-2.
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Poza wspomnianym już ogólnym, wstępnym stwierdzeniem, że wszystkie pytania refe-
rendalne dotyczą spraw o fundamentalnym, istotnym znaczeniu dla państwa, Prezydent do-
datkowo zaznaczył, że „podwyższenie wieku emerytalnego doprowadziło do zmian w życiu 
wszystkich pracujących obywateli i ich rodzin, a także przyszłych pokoleń”. Przypomniał tak-
że, że „wniosek o zarządzenie referendum dotyczącego przywrócenia poprzedniego wieku 
uprawniającego do przechodzenia na emeryturę poparło ponad 2 mln Polaków”, oraz, że „za-
sady nabywania uprawnień emerytalnych są […] jedną z zasadniczych kwestii społecznych, 
mającą szczególne znaczenie dla ogółu obywateli”. Za wskazanie dodatkowego powodu uzna-
nia sprawy obniżenia wieku emerytalnego za mającą szczególny charakter dla państwa można 
uznać uwagę, że: „obniżenie wieku emerytalnego może wywołać również pozytywny skutek 
w stosunku do osób młodych, wchodzących dopiero na rynek pracy”55.

W dalszej części uzasadnienia dotyczącego pierwszego pytania zaprezentowano aktualny 
stan prawny w omawianym obszarze, wraz z argumentami za i przeciw jego ustanowieniu 
w 2012 r. ze wskazaniem oczekiwanych, pozytywnych konsekwencji udzielenia odpowiedzi 
pozytywnej w warunkach wiążącego wyniku referendum.

Analiza zgodności: 
1. Pytanie referendalne dotyczy kwestii, która nie jest uregulowana w Konstytucji, ale należy 

do materii ustawowej. Udzielenie odpowiedzi pozytywnej w warunkach wiążącego wyniku 
referendum nie będzie oznaczało konieczności dokonania zmian w ustawie zasadniczej.

2. Konstytucyjność obowiązujących regulacji dotyczących wieku emerytalnego  była przed-
miotem kontroli przez Trybunał Konstytucyjny w dwóch sprawach, w których Trybunał 
analizował przede wszystkim kwestie podwyższenia wieku emerytalnego56 oraz zróżnico-
wania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn57, w tym: fakt i sposób wprowadzenia wspo-
mnianych zmian. Obie kwestie stanowiły ponadto przedmiot tzw. postanowienia sygnali-
zacyjnego Trybunału Konstytucyjnego skierowane do Sejmu i Senatu, w którym Trybunał 
rekomendował podjęcie prac zarówno nad sukcesywnym podwyższeniem wieku emery-
talnego jak i nad stopniowym wyrównywaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. 
Trybunał zawarł w postanowieniu sugestię, że zmiany powinny „uwzględniać odpowiednie 
kryteria demograficzne, ekonomiczne i społeczne”, a „specyfika wskazanej reformy wy-
maga rozłożenia procesu zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na wiele 
lat, a przede wszystkim podjęcia decyzji przez ustawodawcę na długo przed rozpoczęciem 
samego procesu podwyższania tego wieku. Takie działanie pozwoli osobom ubezpieczo-
nym na racjonalne dostosowanie się do nowych warunków przechodzenia na emeryturę”58. 
W wypowiedziach Trybunału zawarto jedynie sugestię o zasadności przystąpienia do pro-
cesu podwyższania wieku emerytalnego. Trybunał zastrzegł przy tym, że „Wskazanie […] 
konkretnego kierunku legislacyjnego w tej sferze nie mieści się w zakresie jego kompe-
tencji i stanowi wypowiedź Trybunału co do pożądanego, w jego ocenie, kierunku zmian 
ustawodawczych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – sfery zastrzeżonej dla ustawo-
dawcy”. Ponadto Trybunał „nie jest [...] powołany do udzielania pozytywnych wskazówek 
dla ustawodawcy co do kształtu przyszłych rozwiązań prawnych”. 

3. Pytanie referendalne zostało sformułowane w sposób ogólny, nie wskazując ani konkretne-
go, proponowanego wieku emerytalnego, ani sposobu, w jaki jego uzyskanie miałoby zostać 

55  Uzasadnienie do Projektu…, s. 6.
56  Wyrok TK z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt K 63/07. 
57  Wyrok TK z dnia 7 maja 2014 r., sygn. akt K 43/12.
58  Postanowienie TK z dnia 15 lipca 2010 r., sygn. akt S 2/10.
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powiązane ze stażem pracy. Pytania mają więc częściowo charakter kierunkowy (zmiana 
ma zmierzać w kierunku obniżenia wieku uprawniającego do nabycia uprawnień emerytal-
nych), częściowo innowacyjny (powiązanie uprawnień emerytalnych ze stażem pracy). Jak 
wynika z uzasadnienia do postanowienia Prezydenta: „pozytywne odpowiedzi na zadane 
pytania referendalne skutkować będą wprowadzeniem odpowiednich zmian legislacyjny-
ch”59. Ogólny i kierunkowy charakter pytania sprawia, że w przypadku przewagi odpowie-
dzi pozytywnych realizacja i konkretyzacja woli suwerena należeć będzie do ustawodawcy. 
W ten sposób uszanowano konstytucyjną zasadę względnej swobody ustawodawcy wyni-
kającą m. in. z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) oraz podzia-
łu władzy (art. 10 Konstytucji). Zasada ta, będąca wielokrotnie przedmiotem wypowiedzi 
Trybunału Konstytucyjnego przewiduje m. in., że „ustawodawca posiada znaczną swobodę 
w kształtowaniu obowiązującego prawa. Nie jest ona jednak nieograniczona. Jej granice 
wyznaczają normy konstytucyjne”. W opinii Trybunału: „do kompetencji ustawodawcy na-
leży stanowienie prawa odpowiadającego założonym celom politycznym i gospodarczym 
oraz przyjmowanie takich rozwiązań prawnych, które jego zdaniem będą najlepiej służyły 
realizacji tych celów”60. Ponadto: „stanowienie prawa, a więc także wybór najwłaściwszych 
wariantów legislacyjnych, [...] pozostaje […] w ramach politycznej swobody działań par-
lamentu, za którą ponosi on odpowiedzialność przed elektoratem”61. Ewentualnej ocenie 
zgodności z Konstytucją podlegać powinny szczegółowe regulacje przyjęte przez ustawo-
dawcę w efekcie ewentualnej, pozytywnej decyzji suwerena podjętej w referendum. Ogól-
ność sformułowanego pytania sprawia, że dopiero realizacja woli narodu może przybrać 
konkretny kształt, który będzie zgodny lub niezgodny z normami Konstytucji. Ta kwestia 
nie zależy już od sformułowania pytania referendalnego, ani odpowiedzi suwerena. Same-
go faktu obniżenia wieku emerytalnego nie można uznać za niezgodny z Konstytucją. Zna-
czenie dla konstytucyjności ewentualnego obniżenia wieku emerytalnego będzie miał jego 
zakres. Może to być obniżenie o kilka miesięcy lub kilka lat, lub zmiana procesu wprowa-
dzania zmian (np. jego wydłużenie lub czasowe zawieszenie). Pytanie referendalne o tym 
w ogóle nie wspomina. O zakresie ewentualnego obniżenia zadecyduje ustawodawca i to 
jego, konkretna decyzja może podlegać ocenie Trybunału Konstytucyjnego. Analogicznie 
należy postrzegać problem powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy.

4. Nie budzi wątpliwości, że sprawa wieku emerytalnego ma szczególne znaczenie o charak-
terze gospodarczym i społecznym dla państwa.

5. W świetle poczynionych uwag i przeprowadzonej analizy należy uznać, że nie ma podstaw 
dla uznania, że pierwsze pytanie (przedmiot, treść, sposób sformułowania) narusza posta-
nowienia Konstytucji.

Pytanie nr 2 – „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjono-
wania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?”.

Argumenty Prezydenta RP zawarte w uzasadnieniu projektu postanowienia o zarzą-
dzeniu referendum

Poza wspomnianym już ogólnym, wstępnym twierdzeniem, że wszystkie pytania referen-
dalne (a więc również to) dotyczą spraw o fundamentalnym, istotnym znaczeniu dla państwa, 
a także przywołaniem faktu, że „pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnokrajo-
wego podpisało się ponad 2 miliony osób”, Prezydent dodatkowo odwołał się do wybranych 

59  Uzasadnienie do Projektu…, s. 6.
60  Wyrok TK z dnia 29 maja 2012 r., sygn. akt SK 17/09.
61  Wyrok TK z dnia 19 lipca 2007 r., sygn. akt K 11/06.
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norm konstytucyjnych. Wśród nich do wyrażonej w art. 1 zasady dobra wspólnego wszystkich 
obywateli, ochrony dziedzictwa narodowego i środowiska (art. 5 Konstytucji) oraz do konsty-
tucyjnych nakazów „zapobiegania przez władze negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji 
środowiska” (art. 68 ust. 4 Konstytucji) i „prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeń-
stwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”. Można w tym zabiegu dopatry-
wać się chęci wzmocnienia legitymacji do wystąpienia z tą konkretną inicjatywą referendalną 
przez prezydenta jako organu czuwającego nad przestrzeganiem konstytucji (art. 126 ust. 2 
Konstytucji).

W uzasadnieniu zawarto także charakterystykę obecnego funkcjonowania Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako podstawy do decydowania przez obywateli o jego 
ewentualnym utrzymaniu lub zmianie. Charakterystyka ta jest jednoznacznie pozytywna62.

Również do tego pytania odnosi się stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu, że „pozytywne 
odpowiedzi na zadane pytania referendalne skutkować będą wprowadzeniem odpowiednich 
zmian legislacyjnych”63.

Analiza zgodności:
1. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne. Zgodnie z raportem 

za rok 2014 lasy państwowe stanowią  81,0% ogółu lasów, w tym  lasy pozostające w zarzą-
dzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 77,1%. Według danych GUS 
łączna powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9197,9 ha, co stanowi blisko 30% powierzchni 
kraju64. W tym kontekście, sposób funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe – podmiotu zarządzającego lasami państwowymi – można uznać za spra-
wę o szczególnym znaczeniu dla państwa.

2. Pytanie referendalne dotyczy kwestii, która nie jest wprost uregulowana w Konstytucji, 
ale należy do materii ustawowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, ze zm.): „Lasami stanowiącymi własność Skarbu Pań-
stwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe”. Ustawa określa zasady 
funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGLLP) 
– państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i nie będącej 
przedsiębiorstwem.

3. Ewentualna zmiana systemu funkcjonowania PGLLP wymagałaby wprowadzenia odpo-
wiednich zmian legislacyjnych, przede wszystkich w przywołanej ustawie o lasach. Sfor-
mułowanie „system funkcjonowania” można jednak rozumieć szerzej. Ustawodawca nie 
posłużył się nim w ustawie. Uprawnione jest więc postrzeganie problemu „systemu funk-
cjonowania” PGLLP w sposób szerszy. Ewentualne zmiany tego systemu mogłyby obej-
mować nie tylko zmiany w ustawie o lasach, ale objąć również dokonanie zmian w rozpo-
rządzeniach wykonawczych (np. wydanego na podstawie art. 59 ustawy o lasach rozporzą-
dzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe zasady gospodarki finansowej w lasach 
państwowych), czy dotyczyć sposobu wykonywania nadzoru nad lasami państwowymi 
przez ministra właściwego do spraw środowiska (art. 4 ust. 4 ustawy).

4. Analizowane pytanie zostało sformułowane w sposób ogólny, nie proponując konkretnego 
rozwiązania alternatywnego wobec obecnego kształtu „systemu funkcjonowania” PGLLP. 

62  Uzasadnienie do Projektu…, s. 3-4.
63  Uzasadnienie do Projektu…, s. 6.
64  A. Wasiak, Raport o stanie lasów w Polsce 2014, Warszawa 2015, s. 8, 11. http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/px_~ra-

port_o_stanie_lasow_w_polsce_2014.pdf?page_opener=http%3A%2F%2Fbip.lasy.gov.pl%2Fpl%2Fbip%2Frapor-
ty_i_prognozy, dostęp: 30.08.2015.
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Analiza treści uzasadnienia do postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego 
prowadzi do konkluzji, że intencją Prezydenta jest utrzymanie dotychczasowego systemu 
funkcjonowania PGLLP. Istotne znaczenie ma zawarta w uzasadnieniu informacja o tym, 
że „pozytywne odpowiedzi na zadane pytania referendalne skutkować będą wprowadze-
niem odpowiednich zmian legislacyjnych”65. Rekonstruując sens pytania zgodny z intencją 
jego autora należałoby uznać, że udzielenie pozytywnej odpowiedzi ma być poparciem dla 
wdrożenia stosownych działań i środków – głównie o charakterze legislacyjnym – zmierza-
jących do utrzymania (wzmocnienia) dotychczasowego systemu funkcjonowania PGLLP. 
Odpowiedź negatywną należy wówczas rozumieć jako brak poparcia dla wdrożenia takich 
działań, a więc zgodę na pozostawienie systemowego status quo – nie wdrażanie żadnych 
dodatkowych środków utrzymujących (czyli zabezpieczających) stan obecny. 

 Uwzględnienie przy ustalaniu treści pytania informacji zawartej w uzasadnieniu postano-
wienia prowadzi do istotnej modyfikacji tej treści. Aby było ono w pełni zgodne z zakła-
daną wyżej intencją Prezydenta nie pozostawiając pola do interpretacji, powinno brzmieć: 
„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian 
legislacyjnych?”. Bez wskazanego (lub podobnego) uzupełnienia sens pytania należy inter-
pretować w sposób dosłowny, a zatem – jak się wydaje – odmienny (odwrotny) od wskaza-
nego w uzasadnieniu. Odpowiedź pozytywna na tak (dosłownie) rozumiane pytanie będzie 
oznaczała wolę zachowania status quo, bez (konieczności) podejmowania żadnych dodatko-
wych działań. Odpowiedź negatywną należy rozumieć jako wyraz woli wprowadzenia zmian 
w systemie funkcjonowania PGLLP. Pytanie nie precyzuje o jakie zmiany chodzi. Należy jed-
nak uznać, że nie mogą to być jakiekolwiek zmiany, ale tylko takie które prowadzą do zmia-
ny całego systemu funkcjonowania PGLLP, a więc mają charakter kompleksowy. Pytanie 
drugie odznacza się znacznym poziomem ogólności, największym spośród trzech pytań. Nie 
wpływa to jednak na ocenę jego zgodności z prawem (w tym Konstytucją i ustawą o referen-
dum ogólnokrajowym). Pomimo zgłoszonych zastrzeżeń – pytanie jest kierunkowe (dotyczy 
utrzymania lub zmiany systemu funkcjonowania PGLLP), nie wprowadza w błąd co do jego 
treści, ani treści udzielonej odpowiedzi, nie sugeruje też odpowiedzi66. 

 Uważna lektura treści uzasadnienia postanowienia Prezydenta mogłaby prowadzić do zmia-
ny sposobu rozumienia przez obywatela treści omawianego pytania i wpłynąć na wybór 
odpowiedzi. Należy jednak zaznaczyć, że za obowiązującą uznaje się zawsze literalną treść 
pytania referendalnego określoną w części normatywnej postanowienia, a nie w jego uza-
sadnieniu. Opisana rozbieżność – faktyczna lub pozorna – nie wpływa na ocenę zgodności 
formy i treści pytania z obowiązującym prawem (konstytucją i ustawą). Na marginesie na-
leży dodać, że można oczekiwać, iż ewentualna konfuzja dotycząca rozbieżności pomiędzy 
treścią pytania, a intencjami autora będzie dotyczyła jedynie nielicznej grupy obywateli, 
którzy zapoznają się z treścią prezydenckiego uzasadnienia. 

5. W świetle poczynionych uwag i przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że nie ma pod-
staw dla uznania, że drugie pytanie (przedmiot, treść, sposób sformułowania) narusza po-
stanowienia Konstytucji RP.

65  Uzasadnienie do Projektu…, s. 6.
66  Próbę taką można dostrzec w przypadku pytania proponowanego w odrzuconym przez Sejm wniosku oby-

watelskim. Pytanie o treści: „Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” […] co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu 
potrzeb narodowych?” można uznać za zawierające sugestię, że odpowiedź negatywna może skutkować pogorsze-
niem spełniania potrzeb narodowych.
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Pytanie nr 3 – „Czy jest Pani/Pan za zniesieniem powszechnego ustawowego obowiązku 
szkolnego od siódmego roku życia?”

Argumenty Prezydenta RP zawarte w uzasadnieniu projektu postanowienia 
Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego do lat sześciu, dokonane ustawą z dnia 

19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 56, poz. 458 ze zm.)  zostało określone w uzasadnieniu jako „sprawa o szczegól-
nym znaczeniu dla systemu oświaty”. Zdaniem Prezydenta „wzgląd na kontrowersje, jakie wy-
wołały w społeczeństwie wprowadzone rozwiązania, uzasadnia tezę, że powinny one w więk-
szym stopniu uwzględniać wolę rodziców w zakresie edukacji swoich dzieci”. W uzasadnieniu 
zwrócono uwagę na fakt, że nie uwzględniono dostatecznie głosów rodziców i nauczycieli do-
tyczących faktu, że reformy objęły dzieci małe, szkoły nie były dostatecznie przygotowane do 
nowych rozwiązań pod względem organizacyjnym i finansowym, a także z powodu niedosto-
sowania podstawy programowej i braku odpowiedniej kadry nauczycielskiej. Obniżenie wieku 
szkolnego „zostało ocenione przez obywateli jako rozwiązanie przedwczesne, zmniejszające 
stabilność systemu edukacji w kraju, a przede wszystkim nieuwzględniające w dostatecznym 
stopniu prawa rodziców do opieki i wychowania swoich dzieci”. W uzasadnieniu podkreślono, 
że „milion osób, które podpisały się pod obywatelską inicjatywą przeprowadzenia referendum 
ogólnokrajowego stoi na stanowisku, że zmiany w systemie edukacji […] spowodują skutki, 
które najmłodsi obywatele będą odczuwali przez całe życie”, a „zmiany w systemie oświaty 
powinny być wprowadzone z poszanowaniem środowisk związanych ze szkołą – nauczycieli, 
specjalistów, a zwłaszcza rodziców”. W uzasadnieniu stwierdzono również, że „opór społecz-
ny przed wprowadzonymi zmianami nie maleje” i „w dalszym ciągu zgłaszany jest postulat 
przywrócenia poprzednio obowiązujących zasad regulujących obowiązek szkolny”.

Analiza zgodności:
1. Pytanie referendalne dotyczy kwestii, która nie jest wprost uregulowana w Konstytucji, ale 

należy do materii ustawowej. To sprawia, że ewentualna realizacja woli suwerena wyma-
gająca dokonania zmian w prawie nie obejmowałaby zmian Konstytucji (co stanowiłoby 
podstawę uznania pytania za niedopuszczalne na gruncie obowiązującego prawa), a jedynie 
zmiany w ustawodawstwie, względnie – w aktach podustawowych.

2. Podstawowy problem związany z oceną analizowanego pytania pod względem jego zgod-
ności z Konstytucją dotyczy przesłanki zawartej w art. 125 ust. 1 ustawy zasadniczej. 
Czy kwestia wieku szkolnego ma charakter „sprawy o szczególnym znaczeniu dla pań-
stwa”? W mediach pojawiły się wątpliwości na ten temat zgłaszane również przez kon-
stytucjonalistów67. Odwołując się do wyników przeprowadzonej wyżej analizy dogma-
tyczno-prawnej oraz części wspólnej analizy szczegółowej należy stwierdzić, że ustawo-
dawca nie określił listy tematów, kryteriów oceny, ani innych szczegółowych przesłanek, 
których spełnienie pozwalałoby na uznanie określonej sprawy jako mającej „szczególne 
znaczenie dla państwa”. Decyzja ta należy zawsze do organów decydujących o zarządze-
niu referendum. O ile nie można mówić o automatyzmie przy decydowaniu w sprawie 
zarządzenia referendum i sam fakt zebrania wystarczającej ilości podpisów pod stosow-
nym wnioskiem nie przesądza o uznaniu sprawy za mającą „szczególne znaczenie dla 
państwa”, o tyle fakt ten, szczególnie, że doszło do złożenia w danej sprawie wniosku 
o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, a zebrana liczba podpisów przewyż-
sza parokrotnie wymagany limit – nie może zostać zlekceważony. Świadczy on o ogól-
nokrajowym znaczeniu danej sprawy oraz o tym, że była przedmiotem uprzedniego 

67  Zob. Balicki: dochodzi do dezawuacji  referendum jako ważnej instytucji, Polska Agencja Prasowa, 20.08.2015.
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zainteresowania obywateli (społeczeństwa). Charakterystyka ta jest zbieżna z opinią Trybu-
nału Konstytucyjnego na temat ważnych spraw mogących być przedmiotem referendum68. 
Fakt poparcia przez grupę ponad miliona obywateli wniosku o zarządzenie referendum m. 
in. w sprawie wieku szkolnego dzieci nie jest jedynym powodem uznania tej kwestii za 
mającą szczególne znaczenie dla państwa. Sprawę związaną ściśle z  rodzicielstwem oraz 
edukacją szkolną na poziomie podstawowym (a więc powszechnym i obowiązkowym, do-
tyczącym ogółu dzieci) można uznać za ważną dla państwa. Wśród zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem państwa, na które wpływa decyzja o wieku szkolnym wymienia się 
również problem rynku pracy i systemu emerytalnego. Decyzja o wieku rozpoczęcia edu-
kacji szkolnej wpływa na moment jej zakończenia i wejścia kolejnych pokoleń na rynek 
pracy w charakterze pracowników i płatników zasilających system ubezpieczeń społecz-
nych. Zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wieku szkolnego miało i może mieć wpływ na 
sytuację dużej grupy zawodowej nauczycieli, trudną z powodu zjawiska niżu demograficz-
nego69. Wszystkie te fakty przemawiają za uznaniem sprawy wieku szkolnego za mającą 
szczególne znaczenie dla państwa.

3. W świetle poczynionych uwag i przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że nie ma pod-
staw do uznania, że pytanie trzecie (przedmiot, treść, sposób sformułowania) narusza po-
stanowienia Konstytucji.

Konkluzje

Przytoczone fakty oraz argumenty poparte zarówno wykładnią obowiązujących przepisów, 
jak i tezami z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz opiniami przedstawicieli nauki 
prawa konstytucyjnego prowadzą do następujących konkluzji:

1. Żadne z pytań referendalnych nie dotyczy kwestii regulowanych wprost w Konstytucji. 
Oznacza to, że realizacja woli suwerena wyrażonej w referendum (jeżeli wynik referendum 
będzie wiążący) nie będzie wymagała dokonania zmiany ustawy zasadniczej. Byłaby to 
okoliczność decydująca o niezgodności materii pytań referendalnych z konstytucją (był 
to najpoważniejszy zarzut pod adresem jednego z pytań referendum zarządzonego przez 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego na dzień 6 września br.). Jednocześnie wszystkie 
pytania referendalne dotyczą spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa Na tej podstawie 
można stwierdzić, że w warstwie ogólnej – materia pytań zawartych w projekcie postano-
wienia Prezydenta o zarządzeniu referendum (druk senacki nr 1054) jest zgodna z Konsty-
tucją, w szczególności spełnia przesłankę z art. 125.

2. Pytania referendalne zostały sformułowane w sposób, który nie wprowadza w błąd, ani nie 
uniemożliwia ustalenia przez obywatela treści pytania oraz ogólnych konsekwencji udzie-
lonej odpowiedzi. Pytania pierwsze oraz drugie mają charakter ogólny i kierunkowy, pyta-
nie trzecie jest najbardziej konkretne przy zachowaniu koniecznej ogólności. Sprawia to, 
że ustawodawcy pozostawiono dostateczną swobodę regulacyjną w kwestii realizacji woli 
suwerena – o ile wynik referendum będzie wiążący. Odpowiedź pozytywna lub negatywna 
na poszczególne pytania nie będzie obligowała organów władzy publicznej do podejmowa-
nia decyzji niezgodnych z konstytucją.

68  Wyrok z 27 maja 2003 r., sygn. K 11/03, pkt 2.2.
69  Zob. J. Niedbał, Kto zyska na wysłaniu sześciolatków do szkoły?,  Bankier.pl 26.11.2013, http://www.bankier.

pl/wiadomosc/Kto-zyska-na-wyslaniu-szesciolatkow-do-szkoly-2997904.html, dostęp: 30.08.2015.
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3. Pomimo wykazanej zgodności materii pytań referendalnych z Konstytucją, ostateczna de-
cyzja w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokra-
jowego z pytaniami o treści sformułowanej w projekcie – należy do Senatu. Druga izba 
parlamentu posiada w tej sprawie autonomiczne prawo do podjęcia decyzji – pozytywnej 
lub negatywnej. Wobec niewskazania przez ustrojodawcę w art. 125 ust. 1 Konstytucji kry-
teriów jakimi powinien lub nie może kierować się Senat, należy stwierdzić, że mogą to 
być dowolne kryteria, również stricte polityczne. Senat nie jest związany decyzją, ani opi-
nią Sejmu w sprawie wniosków obywatelskich o przeprowadzenie referendów w sprawach 
o podobnej tematyce do referendum zarządzanego obecnie przez Prezydenta.
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Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP 
materii pytań zawartych w projekcie  

postanowienia Prezydenta RP  
o zarządzeniu ogólnopolskiego referendum  

(druk senacki nr 1054)

Punktem wyjścia dla oceny zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych w projek-
cie Prezydenta RP musi być ustalenie wzorca konstytucyjnego, z którego treścią normatywną 
treść pytań może być porównana. Taki wzorzec konstytucyjny musi zostać zbudowany na 
podstawie art. 4, art. 10 ust. 2,  25 ust. 1 i 2, a pomocniczo także art. 235 ust. 6 Konstytucji. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 Konstytucji władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do 
Narodu. Ustęp 2 tego artykułu normuje sposób wykonywania władzy zwierzchniej. Nie jest 
przypadkowa kolejność przedstawionych sposobów jej wykonywania. Na pierwszym miejscu 
postawione zostało wykonywanie władzy przez przedstawicieli Narodu, a więc, jeśli chodzi 
o władzę ustawodawczą (art. 10 Konstytucji) przez Sejm i Senat. Wzorzec wyprowadzony 
z obu powołanych przepisów wskazuje jednoznacznie, że władza ustawodawcza należy do 
przedstawicieli Narodu zasiadających w Sejmie i Senacie. Przejaw wykonywania władzy 
zwierzchniej może przybrać postać bezpośredniego sprawowania tej władzy w postaci refe-
rendum. W szczególności z art. 125 ust. 1 Konstytucji wynika, że jest to sytuacja wyjątkowa 
i dotyczy spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. 

Ustrojodawca nie określił wprost katalogu spraw, do których odnosić można treść normy 
konstytucyjnej wyrażonej w art. 125 ust. 1. Zwrócić należy jednak uwagę na następujące oko-
liczności. Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, z wyjątkiem referendum zatwier-
dzającego zmianę Konstytucji (art. 235 ust. 6), jest fakultatywne, pozostawione do decyzji 
Sejmu bezwzględną większością przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby po-
słów, Prezydenta za zgodą Senatu wyrażoną  bezwzględną większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wynikający z tych przepisów wzorzec kon-
stytucyjny nakazuje stwierdzić, że referendum jest instytucją wyjątkową, a nie równorzędną 
w stosunku do sposobu sprawowania władzy zwierzchniej Narodu poprzez swoich przedsta-
wicieli.

Wyjątkowość referendum wyraża się w dopuszczalności jego przeprowadzenia w wypadku 
wystąpienia sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa. Powstanie takiej sprawy powoduje 
uaktualnienie się kompetencji Sejmu albo Prezydenta, o której jest mowa w art. 125 ust. 2 
Konstytucji. Ponieważ w art. 125 ust. 1 Konstytucji nie zostały bliżej określone sprawy ro-
dzące wspomnianą kompetencję, to należy przyjąć, że wskazane w tym przepisie organy po-
wołane są do ustalenia, czy zachodzi wskazana przesłanka w art. 125 ust. 1 Konstytucji. Sejm 
podejmuje tę decyzję autonomicznie, natomiast Prezydent, aby móc zarządzić referendum po-
trzebuje zgody Senatu. Jest rzeczą charakterystyczną, że nawet Prezydent, wybierany w wy-
borach powszechnych, nie otrzymał w Konstytucji kompetencji samodzielnego zarządzenia 
referendum. Potrzeba uzyskania tej zgody oznacza, że ocena Prezydenta, czy przesłanka prze-
prowadzenia referendum, określona w art. 125 ust. 1, faktycznie wystąpiła, wymaga kontroli 
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ze strony organu przedstawicielskiego, jakim jest Senat.  Oznacza to, że ustrojodawca decyzję 
o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego oddał w ręce przedstawicieli Narodu. 

Decydujące, z punktu widzenia zgodności z Konstytucją, jest ustalenie treści „sprawy 
o szczególnym znaczeniu dla państwa”. Przy interpretacji tego sformułowania może okazać 
się przydatny art. 235 ust. 6 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem jedynie zmiany dokonane 
w Konstytucji przez Sejm i Senat w oparciu o art. 235 ust. 4 i 5 w rozdziałach I, II i XII Kon-
stytucji muszą, na żądanie podmiotów określonych w ust. 1 tego artykułu, zostać zatwierdzone 
w referendum. Znów w tym wypadku wskazuje się na wagę spraw, które mają być poddane 
rozstrzygnięciu w trybie demokracji bezpośredniej. 

Odpowiedź na zadane mi przez Kancelarię Senatu pytanie wymaga odniesienia się w tym 
samym stopniu co do ustalenia wzorca konstytucyjnego, do treści pytań zawartych w projekcie 
postanowienia Prezydenta RP. 

Zgodność treści tych pytań ze wzorcem wynikającym z art. 125 ust. 1 Konstytucji należy 
rozpatrzyć w odniesieniu do każdego pytania z osobna. 

Pytanie pierwsze brzmi: „ Czy jest Pan/Pani za obniżeniem wieku emerytalnego i powiaza-
niem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy?”

Ustalenie wieku emerytalnego jest niewątpliwie sprawą niezwykle istotną dla wielu oby-
wateli. Nie ma już jednak znaczenia dla osób, coraz w Polsce liczniejszych, którzy wiek eme-
rytalny osiągnęli. Trudno uznać, że jest to problem o szczególnym znaczeniu dla państwa, 
którego kierunek regulacji powinien być przesądzany w tym wyjątkowym trybie, jakim jest 
tryb referendalny. Jest to poza tym sprawa, której rozstrzygnięcie wymaga dokładnego rozpo-
znania obciążeń budżetowych państwa, a także obciążeń dla kolejnych pokoleń Polaków. Bez 
wiedzy na ten temat nie da się podjąć racjonalnej decyzji w trakcie oddawania głosu w zarzą-
dzonym ewentualnie referendum. Ten czynnik musi być także brany pod uwagę przy decyzji, 
czy sprawa może, w znaczeniu art. 125 ust. 1 Konstytucji być przekazana do rozstrzygnięcia 
referendalnego. Pytanie jest poza tym tak sformułowane, że nie da się przedstawić danych 
dotyczących wyżej wskazanych obciążeń. Nie jest bowiem sprecyzowane, jak znaczne ma 
być obniżenie wieku emerytalnego w stosunku do dzisiaj obowiązującego. Problem ustalenia 
wieku emerytalnego jest typowym problemem dla prac władzy ustawodawczej w parlamencie, 
rozwiązywanym w oparciu o projekty rządowe oparte na analizach eksperckich oraz debatę 
w pracach legislacyjnych parlamentu. Przy docenieniu, co powtarzam, wagi sprawy poruszo-
nej w tym pytaniu, nie uważam, że nosi ona kwalifikację sprawy o szczególnym znaczeniu dla 
państwa.

Pytanie drugie brzmiące : „Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem dotychczasowego systemu 
funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ?” można z góry 
określić jako oczywiście sprzeczne z art. 125 ust. 1 Konstytucji. Pomijam już brak informacji 
o tym, jaki jest dotychczasowy system funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśne-
go Lasy Państwowe, to podkreślić należy, że pytanie to w ogóle nie jest adekwatne do istoty 
zagadnienia: ochrony dotychczasowej własności państwowej lasów. Dotyczy jedynie systemu 
funkcjonowania jednostki gospodarczej. Odpowiedź twierdząca na to pytanie nie zapobiegnie 
np. dopuszczenia do sprzedaży lasów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwo-
we. System funkcjonowania jednostki gospodarczej, nawet takiej, która zarządza skarbem na-
rodowym w postaci lasów państwowych nie może być, moim zdaniem, kwalifikowane jako 
sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Trzecie pytanie „Czy jest Pan/Pani za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków 
i przywróceniem obowiązku szkolnego od 7 roku życia?” jest także niewątpliwie sprawą 
ważną dla wielu obywateli, ale nie można jej, moim zdaniem, zakwalifikować jako sprawy 
o szczególnym znaczeniu dla państwa. To typowa sprawa, jak i sprawy związane z poprzedni-
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mi pytaniami, dla prac w trybie parlamentarnym. W tym wypadku także obywatel nie posiada 
najczęściej dokładnego rozeznania o kosztach cofnięcia wprowadzonej już w życie reformy 
obowiązku szkolnego. 

Podsumowując uważam, że materia pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezyden-
ta RP o referendum nie spełnia kryteriów wymaganych przez art. 125 ust. 1 Konstytucji dla 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. 
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