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Słowo wstępne

Przedstawione opracowanie zawiera zbiór wystąpień (referatów) 
wygłoszonych na zorganizowanej w dniu 2 kwietnia 2012 roku przez 
Komisję Ustawodawczą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej konferencji na-
ukowej pt. Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencję otworzył 
przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP sen. dr Piotr Zien-
tarski. Dr Piotr Zientarski w swoim zagajającym konferencję wystąpieniu 
zwrócił uwagę na istotne znaczenie Konstytucji we współczesnym de-
mokratycznym państwie prawa. Podobnie marszałek Senatu RP Bogdan 
Borusewicz w swoim wystąpieniu pt. Istota i znaczenie Konstytucji RP 
w państwie prawa zwrócił uwagę, że obowiązująca Konstytucja spraw-
dziła się w praktyce ustrojowej, a wszelkie jej zmiany powinny być prze-
myślane. Wygłoszone w dalszej części wystąpienia można podzielić na 
pięć grup. W pierwszej, obejmującej zagadnienia źródeł prawa i statusu 
jednostki, mieszczą się wystąpienia prof. dr. hab. Andrzeja Rzeplińskiego 
pt. Katalog zasad naczelnych w Konstytucji RP i system źródeł prawa 
a praktyka oraz Cezarego Grabarczyka pt. Prawa człowieka w Konstytucji 
RP a praktyka. Autor w swoim wystąpieniu przedstawił i ocenił przy-
jęty w Konstytucji model ochrony praw człowieka. Profesor Rzepliński 
w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenia prawnego, a nie wyłącznie 
programowego znaczenia Konstytucji, przedstawił także poważne zna-
czenie orzecznictwa TK na gruncie obecnej konstytucji. W drugiej grupie, 
podejmującej zagadnienia władzy ustawodawczej, mieści się wystąpie-
nie dr. Piotra Zientarskiego pt. Funkcje Senatu. Podstawy konstytucyjne 
a praktyka. Dr Zientarski omówił w swoim wystąpieniu obecną pozycję 
ustrojową Senatu wynikającą z jego funkcji. W trzeciej, obejmującej za-
gadnienie władzy wykonawczej, mieści się wystąpienie prof. dr. hab. 



Grzegorza Rydlewskiego pt. Relacje pomiędzy Radą Ministrów a Prezy-
dentem RP. Założenia konstytucyjne i praktyka. Autor podjął w swoim 
wystąpieniu jeden z bardziej dyskutowanych na gruncie obecnego stanu 
prawnego problemów. Problemu, którego wagę ukazała praktyka ustro-
jowa. W czwartej grupie,  podejmującej zagadnienia władzy sądowniczej 
na gruncie obowiązującej konstytucji, mieszczą się wystąpienia prof. 
dr. hab. Romana Hausera pt. System sądów i status sędziego. Podstawy 
konstytucyjne a praktyka oraz dr. Stanisława Dąbrowskiego pt. Trybu-
nał Stanu i Sąd Najwyższy. Podstawy konstytucyjne i praktyka. Profesor 
Roman Hauser przedstawił obszerną analizę konstytucyjnych podstaw 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, sporo miejsca poświęcając 
zagadnieniom statusu sędziego. Dr Stanisław Dąbrowski w swoim wy-
stąpieniu przedstawił obecne usytuowanie SN i TS oraz sformułował 
uwagi de lege ferenda dotyczące instytucji TS. Ostatnią grupę stanowi 
wystąpienie prof. dr. hab. Marka Chmaja pt. Kierunki zmian Konsty-
tucji RP. Uwagi de lege ferenda. Profesor Chmaj w swoim wystąpieniu 
krytycznie ocenił dotychczasowe zmiany w Konstytucji RP, wskazał 
jednak na potrzebę przemyślenia zmian niektórych przyjętych w niej 
rozwiązań. Zamieszczono także w niniejszej publikacji przesłania, jakie 
skierowali do uczestników konferencji Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski i b. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W obu przesłaniach 
podkreślono wagę zagadnienia będącego przedmiotem obrad, jak też 
zawarto osobiste refleksje Autorów na temat obowiązującej konstytucji. 
W opracowaniu Czytelnik znajdzie także zapis dyskusji naukowej nad 
zaprezentowanymi wystąpieniami. Także one zawierają wiele cennych 
poznawczo wniosków.

dr Piotr Zientarski
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Preface

The present publication contains a number of speeches (papers) 
delivered at the conference Constitution as the foundation of the rule of 
law on the 15th anniversary of adopting the Constitution of the Republic 
of Poland, organised on 2 April 2012 by the Legislative Committee of 
the Senate of the Republic of Poland. The conference was opened by 
the chair of the Legislative Committee of the Senate of the Republic of 
Poland, senator Piotr Zientarski, Ph.D. In his speech opening the con-
ference, Piotr Zientarski emphasised the importance of the Constitution 
in the modern democratic rule of law. Bogdan Borusewicz, Marshal of 
the Senate of the Republic of Poland, also pointed out in his speech The 
essence and meaning of the Constitution of the Republic of Poland in 
the rule of law that the current Constitution had proven itself in political 
practice and that any future amendments should be subject to careful 
consideration. The speeches delivered in the next part of the conference 
can be divided into five groups. The first one, referring to the sources 
of law and the status of an individual, includes the speeches of Prof. 
Andrzej Rzepliński: The set of leading principles in the Constitution of the 
Republic of Poland and the system of sources of law versus practice and 
of Cezary Grabarczyk: Human rights in the Constitution of the Republic 
of Poland versus practice. In his speech, the latter author presented and 
evaluated the human rights protection model adopted in the Constitution. 
Prof. Rzepliński pointed in his speech to the Constitution’s legal, rather 
than mere policy significance,, and presented the high importance of the 
jurisprudence of the Constitutional Tribunal from the perspective of the 
current constitution. The second group, dealing with the issues of the 
legislative power, encompasses the speech of Dr Piotr Zientarski entitled 
Functions of the Senate. Constitutional foundations versus practice. In 



his speech, Dr Zientarski discussed the current position of the Senate 
within the Polish political framework, resulting from its function. In the 
third part, devoted to the executive power, Prof. Grzegorz Rydlewski 
delivered the speech Relations between the Council of Ministers and 
the President of the Republic of Poland. Constitutional assumptions and 
practice. The author brought up one of the most discussed problems 
arising from the current legislation, a problem whose importance was 
shown by the practical functioning of the political system. The fourth 
part, dealing with the issues of the judiciary in relation to the current 
Constitution, includes the speeches delivered by Prof. Roman Hauser: 
The court system and the status of a judge. Constitutional foundations 
versus practice and by Dr Stanisław Dąbrowski: The Tribunal of State 
and the Supreme Court. Constitutional foundations and practice. Prof. 
Roman Hauser presented a comprehensive analysis of the constitutional 
foundations of the judiciary, paying considerable attention to the sta-
tus of judges. Dr Stanisław Dąbrowski’s speech focused on the current 
position of the Supreme Court and the Tribunal of State and contained 
remarks de lege ferenda concerning the Tribunal of State. The last group 
consists of the speech given by Prof. Marek Chmaj: The way forward 
for the Constitution of the Republic of Poland. Remarks de lege ferenda. 
Prof. Chmaj made critical remarks on the amendments to the Constitu-
tion of the Republic of Poland made so far, at the same time suggesting 
that it was necessary to consider modifying some of the constitutional 
provisions. The present publication also includes messages addressed to 
the conference participants by Bronisław Komorowski, President of the 
Republic of Poland, and Aleksander Kwaśniewski, former President of 
the Republic of Poland. Both messages stressed the importance of the 
discussed topic and included the Authors’ personal reflections on the 
current Constitution. In addition, the publication includes a record of 
the discussion held after the speeches by the present scholars,  which 
also contains many illuminating conclusions.

dr Piotr Zientarski
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Senator Piotr Zientarski

Otwarcie konferencji

Szanowni Państwo!
Jako przewodniczący Komisji Ustawodawczej mam ogromną przy-

jemność powitać państwa w Senacie na konferencji zatytułowanej „Kon-
stytucja jako fundament państwa prawa”, zorganizowanej dokładnie 
w 15. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Serdecznie witam prelegentów, którzy zgodzili się zabrać głos pod-
czas naszej konferencji. Oczywiście zapraszam również do dyskusji. 
Serdecznie witam gospodarza naszej konferencji, marszałka Senatu, pana 
Bogdana Borusewicza. 

Witam pana Cezarego Grabarczyka, wicemarszałka Sejmu, pana profe-
sora Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Witam 
pana Stanisława Dąbrowskiego, I prezesa Sądu Najwyższego, oraz pana 
profesora Romana Hausera, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Witam pana profesora Marka Chmaja z Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego i pana profesora Grzegorza Rydlewskiego z Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Witam serdecznie dostojnych gości, którzy przybyli na naszą konfe-
rencję, witam również pana Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka.

W dalszej części będzie uczestniczyła również pani Irena Lipowicz, 
rzecznik praw obywatelskich. Witam serdecznie pana Antoniego Gór-
skiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. 

Serdecznie witam szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, pana  
Jacka Michałowskiego, i pana ministra Krzysztofa Łaszkiewicza.

Witam wicemarszałka Senatu RP, pana Jana Wyrowińskiego.



Witam marszałka Senatu V kadencji pana profesora Longina Pastusiaka. 
Witam dziekanów wydziałów prawa, przedstawicieli samorządów 

adwokackiego i radcowskiego. Witam serdecznie współorganizatorów 
dzisiejszej konferencji, przedstawicieli fundacji Akademia de Virion. 
Serdecznie witam wszystkich państwa.

Bardzo proszę pana marszałka Bogdana Borusewicza o zabranie głosu 
na temat: „Istota i znaczenie Konstytucji RP w państwie prawa”.



 

 
WYSTĄPIENIA





15

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

Istota i znaczenie Konstytucji RP 
w państwie prawa

Szanowni Państwo!
Cieszę się z Waszej obecności. Od uchwalenia obecnej konstytucji mi-

nęła okrągła, 15. rocznica. Dzisiejsza konferencja ma dać odpowiedź na 
pytanie: czy konstytucja w obecnym brzmieniu wypełnia przypisane jej 
funkcje ustawy zasadniczej w demokratycznym państwie prawa? Kształt 
obecnej konstytucji ma przecież silne oparcie w wieloletnim dziedzictwie 
Rzeczypospolitej Polskiej jako państwie prawa. Warto zdać sobie sprawę, że 
Rzeczpospolita, czyli rzecz powszechna, oznacza w istocie wspólnotę oby-
wateli. Konstytucja podkreśla, że państwo polskie jest państwem wszystkich 
obywateli. Czym jest zatem konstytucja dla państwa polskiego? Jest prawem 
podstawowym, reguluje ona podstawę ustroju państwa i ma najwyższą 
moc spośród wszystkich źródeł prawa. Konstytucja wkracza we wszystkie 
podstawowe sfery funkcjonowania państwa, reguluje stosunki polityczne, 
społeczne i gospodarcze. Zasada nadrzędności norm konstytucyjnych, nakaz 
bezpośredniego stosowania jej przepisów, a także rozbudowany katalog 
konstytucyjnych praw jednostki umożliwiają bezpośrednie odwoływanie 
się do konstytucji. Na podstawie przepisów konstytucji możliwe jest for-
mułowanie jednostkowych rozstrzygnięć. Szersze stosowanie konstytucji 
pozwala na lepszą ochronę praw jednostki, również w trakcie kontroli kon-
stytucyjności ustaw. Bezpośrednie stosowanie konstytucji odgrywa istotną 
rolę przy rozwiązywaniu tzw. trudnych przypadków, gdy wykładnia ustaw 
okazuje się być niewystarczająca. Coraz częstsze odwoływanie się do kon-
stytucji wpływa na faktyczny wzrost jej znaczenia i poszanowania ze strony 
obywateli. Ze względu na swą doniosłą rolę konstytucja powinna być kom-
promisem dla różnych grup społecznych w państwie. Powinna budować 
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ład społeczny i tworzyć harmonię prawną. Konstytucja winna być statutem 
państwa, więzią pomiędzy obywatelami i państwem. Być autorytetem dla 
władzy państwowej oraz dla całego społeczeństwa. Partykularne interesy 
konstytucja powinna harmonizować i spajać w dobro wspólne, jakim jest 
Rzeczpospolita. Konstytucja powinna wskazywać ogólnospołeczne i ogól-
nonarodowe funkcje państwa służące dobru wspólnemu. Na realizacji tych 
funkcji państwa powinna koncentrować swe działanie. Nie oznacza to, że 
konstytucja pomija dobro partykularne. Państwo jest dobrem wspólnym, 
o ile respektuje i chroni godność człowieka. 

Należy pamiętać, że piętnastoletni okres obowiązywania obecnej 
konstytucji miał szerokie tło polityczne. W tym okresie wielokrotnie 
regulacje konstytucji były wystawione na próbę, w tym czasie bowiem 
Polska przystąpiła do NATO, a następnie do Unii Europejskiej. Cztero-
krotnie przeprowadzone zostały wybory parlamentarne. Odpowiednie 
mechanizmy konstytucji zabezpieczyły ciągłość funkcjonowania państwa 
w czasie, gdy w kwietniu 2010 r. śmierć poniósł prezydent Lech Ka-
czyński. W tym samym czasie mechanizmy konstytucyjne zabezpieczyły 
też ciągłość funkcjonowania wielu kluczowych urzędów państwowych.

Przez ten cały okres konstytucję zmieniano tylko dwa razy, w 2006 r. 
i w 2009 r. Zmiany dotyczyły dostosowania polskich zasad ekstradycyj-
nych do wymagań Unii Europejskiej oraz pozbawienia biernego prawa 
wyborczego osób skazanych. Mała liczba zmian oznacza stabilność roz-
wiązań konstytucji z 1997 r. Jednak trzeba pamiętać, że każda ingerencja 
w regulacje konstytucyjne wymaga dojrzałej refleksji politycznej i praw-
nej. Zmiana konstytucji nie powinna być podyktowana chwilowymi 
poglądami obozu rządzącego wykreowanymi na potrzeby poparcia 
konkretnej grupy społecznej. Każda instrumentalna zmiana konstytucji 
stwarza bowiem niebezpieczeństwo dla funkcjonowania państwa.

Do konstytucji jako najważniejszej ustawy należy mieć szacunek przez 
wzgląd na jej istotę i znaczenie dla stabilności demokratycznej tradycji 
państwa. Należy mieć szacunek, ale jednocześnie należy dyskutować 
nad funkcjonowaniem konstytucji i ewentualnymi zmianami, do czego 
państwa zachęcam. 

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, za to wystąpienie, które wprowa-
dza nas w dzisiejszą konferencję i jednocześnie zaprasza do dyskusji.



Bardzo proszę pana ministra Krzysztofa Łaszkiewicza, sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o odczytanie skierowa-
nego do uczestników konferencji przesłania Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego.
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Krzysztof Łaszkiewicz

Przesłanie  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego

„Warszawa, 2 kwietnia 2012 r.
Organizatorzy i uczestnicy konferencji z okazji 15. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Przewodniczący! Sza-

nowni Państwo!
Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników konferencji z okazji 

15. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przywołujemy 
niezwykle doniosłe wydarzenie w dziejach niepodległej III Rzeczypospolitej, 
które powinno stanowić punkt odniesienia dla całej obywatelskiej wspól-
noty w naszym demokratycznym państwie. Rocznica uchwalenia ustawy 
zasadniczej jest okazją do refleksji nad doświadczeniami, jakie zdobywała 
Polska pod rządami tej konstytucji. Składam wyrazy uznania organizatorom 
konferencji za stworzenie forum dla tak ważnej debaty.

Kiedy w 1989 r. Rzeczpospolita odzyskała suwerenność, stało się jasne, 
że wartości demokracji i państwa prawa muszą znaleźć wyraz w nowym 
porządku konstytucyjnym. Nie można było na dłuższą metę zaakceptować 
sytuacji, w której nadal obowiązywała konstytucja powstała w czasach stali-
nowskich, nieprzystająca do nowej rzeczywistości. Zmiany, jakie od 1989 r. 
wprowadzano, nie były wystarczające. Kwestii tych nie rozwiązała rów-
nież tzw.mała konstytucja, określająca normy kompetencyjne naczelnych 
organów państwa, choć tego ważnego dokonania polskiej demokracji nie 
wolno nie doceniać. Uchwalenie nowej, odpowiadającej współczesnym 

Krzysztof Łaszkiewicz – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.
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wyzwaniom konstytucji, wymagało dłuższego czasu refleksji i zbudowa-
nia politycznego kompromisu wokół fundamentalnych dla Polski kwestii 
ustrojowych i aksjologicznych. Dziś wiele zapisów obowiązującej ustawy 
zasadniczej traktujemy jako stwierdzenia oczywiste, które w najlepszy 
sposób wyrażają łączący nas wspólny mianownik wartości i norm. Wybitni 
prawnicy konstytucjonaliści, dysponujący głęboką fachową wiedzą, pro-
państwowym zmysłem, a jednocześnie wrażliwością na kwestię ochrony 
podstawowych praw człowieka i swobód obywatelskich, takie właśnie 
rozwiązania i zapisy precyzyjnie sformułowali. Wszystkim tym znakomitym 
ekspertom należy się nasza wdzięczność. Cieszę się, że przedstawiciele 
tego zacnego grona są dziś obecni podczas tej uroczystości.

W sposób szczególny trzeba docenić twórców mądrego kompromisu 
konstytucyjnego, którzy w tamtym czasie wykazali się długowzrocznością, 
odpowiedzialnością i zrozumieniem polskiej racji stanu. Potrafili ponad 
partyjnymi podziałami i bieżącymi sporami zbudować porozumienie 
wokół spraw najważniejszych dla wszystkich Polaków. W naszej pamięci 
szczególnie zapisało się rozwiązanie nabrzmiałego problemu związanego 
z preambułą konstytucji, a odzwierciedlającego istotne różnice świato-
poglądowe w polskim społeczeństwie. Premierowi Tadeuszowi Mazo-
wieckiemu zawdzięczamy mądrą, koncyliacyjną formułę, która pogodziła 
strony sporu dotyczącego źródeł podstawowych wartości. Podobnie 
prezydent Aleksander Kwaśniewski, który jako przewodniczący Komisji 
Konstytucyjnej, a potem głowa państwa, tak wiele uczynił dla zbudo-
wania ponadpartyjnej konstytucyjnej koalicji. Ostateczny i najważniejszy 
podpis pod tym dziejowym dokumentem złożyli sami Polacy, którzy 
po raz pierwszy w historii wzięli udział w referendum konstytucyjnym. 
W ten sposób konstytucyjny zapis, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli, znalazł niezwykle wymowny wyraz.

Panie i Panowie!
Z perspektywy czasu widzimy, że ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 

1997 r. dobrze zdała życiowy egzamin. Jest to nowoczesna konstytu-
cja nowoczesnego państwa. Zapewniając stabilność Rzeczypospolitej, 
umocniła zarazem prawa i pozycję jej obywateli. Uczyniła zasadę demo-
kratycznego państwa prawnego jedyną podstawą działania publicznych 
instytucji. Dobitnym tego wyrazem jest pozycja Trybunału Konstytu-
cyjnego, który m.in. orzeka w sposób ostateczny o zgodności ustaw 
z konstytucją oraz kontroluje konstytucyjność umów międzynarodowych, 
a także możliwość złożenia przez obywatela do Trybunału Konstytucyj-
nego indywidualnej skargi konstytucyjnej.
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Stabilność państwa została zagwarantowana w różnych wymiarach, 
choćby poprzez wprowadzenie reguł finansowych takich jak niezależność 
Rady Polityki Pieniężnej czy określenie granic dopuszczalnego długu pu-
blicznego powyżej 60% PKB. Świadczy to o przenikliwości twórców naszej 
konstytucji, skoro podobne rozwiązania są dziś dopiero postulowane przez 
wiele wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie nasza 
ustawa zasadnicza umożliwiła Polsce otwarcie na procesy integracyjne, 
mam na myśli klauzulę europejską stanowiącą podstawę przystąpienia do 
Unii Europejskiej oraz przekazania tej wspólnocie niektórych kompetencji.

Każdy porządek konstytucyjny musi mierzyć się z nowymi wyzwania-
mi. Po doświadczeniach wynikających z członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej nadszedł czas, by doprecyzować konstytucyjne zasady naszego 
uczestnictwa we wspólnocie. Dlatego w listopadzie 2010 r. wniosłem 
do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy zasadniczej w odniesieniu 
do tych właśnie zagadnień. Propozycje nowelizacji dotyczyły nowych 
form współpracy w Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych związa-
nych z przyszłym przystąpieniem Polski do strefy euro. Pomimo wielu 
miesięcy prac w Komisji Konstytucyjnej stosowne zmiany nie zostały 
przyjęte w minionej kadencji Sejmu. Mam nadzieję, że dorobek komisji 
będzie wykorzystany w przyszłości.

Szanowni Państwo!
O sukcesie zapisów konstytucji i ich rzeczywistym znaczeniu decyduje 

praktyka konstytucyjna. Udowodniła ona, że początkowe obawy dotyczą-
ce nowych regulacji okazały się nieuzasadnione. Konstytucja jako źródło 
praw obywateli i kompetencji państwa zachowała swój prymat również 
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Potwierdza to orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego. To właśnie konstytucja narodowa jest gwa-
rancją chroniącą tożsamość i suwerenność naszego państwa. Dla mnie, 
jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, istotne jest, że konstytucja jest 
punktem odniesienia dla oceny każdego aktu prawnego pochodzącego 
od organów państwa. To właśnie prezydentowi powierzona została 
powinność czuwania nad przestrzeganiem ustawy zasadniczej. Mam 
świadomość tej misji i ciążącej na mnie odpowiedzialności. Konstytucja 
we współczesnej Polsce jest najważniejszym kryterium legalności i po-
prawności działań rządzących i administracji. Chroni to obywatela przed 
arbitralnością władzy osłaniając jego wolności i prawa. Poprzez zapisy 
o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, skardze konstytucyjnej, 
referendum, a także poprzez zaakcentowanie znaczenia samorządności 
konstytucja umacnia społeczeństwo obywatelskie i rozwija zaangażowa-



nie Polaków w sprawy publiczne. Właśnie my, spadkobiercy wspólnych 
tradycji konstytucyjnych, jednych z najstarszych w Europie i na świecie, 
powinniśmy w większym jeszcze stopniu budować wspólnotę obywatel-
ską wokół podstawowych wartości i norm zawartych w naszej ustawie 
zasadniczej. Wierzę, że w znaczący sposób przyczyni się do tego także 
dzisiejsza konferencja. Dziękując raz jeszcze jej organizatorom, życzę 
wszystkim zgromadzonym pogłębionej refleksji i inspirującej dyskusji. 
Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i wszelkiej pomyślności. Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisław Komorowski.” 

Pozwolę sobie przekazać list panu senatorowi Zientarskiemu.
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Senator Piotr Zientarski

Przesłanie  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w latach 1995–2005 
Aleksandra Kwaśniewskiego

Bardzo dziękuję panu ministrowi za odczytanie przesłania pana prezy-
denta Bronisława Komorowskiego, bardzo obszernego, które poruszyło 
wiele bardzo istotnych kwestii.

Teraz chciałbym odczytać przesłanie pana Aleksandra Kwaśniewskie-
go, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995–2005.

„Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie! Szanowni Uczestnicy konferencji z okazji 15. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej!

Pragnę najserdeczniej podziękować za zaproszenie na konferencję 
poświęconą 15. rocznicy jednego z najważniejszej wydarzeń w historii 
współczesnej Polski, uchwalenia ustawy zasadniczej przez Zgromadzenie 
Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. Ustawy, która po potwierdzeniu jej 
przez naród w referendum konstytucyjnym stała się Konstytucją Rzeczy-
pospolitej Polskiej, prawnym i ideowym fundamentem wolnego, demo-
kratycznego i praworządnego państwa polskiego. Obowiązki wymagające 
pobytu poza krajem nie pozwalają mi niestety uczestniczyć w dzisiejszej 
uroczystości. Niezmiernie tego żałuję, także ze względów osobistych. 
Uczestniczyłem w pracach nad projektem ustawy, jako pierwszy prze-
wodniczący Komisji Konstytucyjnej, miałem również zaszczyt złożenia 
pod nią podpisu jako Prezydent Rzeczypospolitej. Pozwólcie jednak, 
że podzielę się z wami kilkoma uwagami dotyczącymi znaczenia tego 
jubileuszu i miejsca, jakie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje 
w życiu Polski i Polaków.
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Po pierwsze, po piętnastu latach możemy z całym przekonaniem po-
wiedzieć, że dzieło konstytucji okazało się sukcesem Polski i Polaków. 
Nieczęsto mieliśmy okazję, aby cieszyć się takimi jak ten jubileuszami, 
świadczącymi o stabilności państwa, o trwałości gmachu ustrojowego 
i systemu prawnego, o dojrzałości demokracji. Piętnaście lat, które 
przeżyła Rzeczpospolita pod rządami nowej, niemal niezmienionej 
ustawy zasadniczej, to w historii naszego demokratycznego konstytu-
cjonalizmu dziejowy rekord, a jednocześnie okres rozwoju i umacniania 
najważniejszych dla państwa procesów, budowy instytucji demokra-
tycznych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, doskonalenia prawa 
i dostosowywania go do nowych potrzeb i zadań. Państwo polskie pod 
rządami tej konstytucji jest państwem w pełni spełniającym standardy 
państwa demokratycznego i praworządnego, stale przy tym dążącym 
do umacniania tych standardów. Jest także państwem nowoczesnym, 
dobrze przygotowanym, również poprzez normy konstytucyjne, na 
wyzwania współczesnych czasów. Świadczą o tym m.in. zapisy w kon-
stytucji dotyczące finansów publicznych, które pomogły Polsce sprostać 
wyzwaniom światowego kryzysu.

Po drugie, ten sukces właśnie nakazuje przypomnieć, że Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej jest dziełem historycznego kompromisu. Ten 
kompromis także stanowi o sile tego dokumentu, był jeszcze jednym, 
nieocenionym dzisiaj dowodem, że w ważnych momentach historii 
Polacy potrafią działać wspólnie i dzięki temu osiągać sukces. Pamięć 
o tym jest nam wszystkim nadal bardzo potrzebna.

I wreszcie po trzecie. Konstytucja z zasady nie jest po prostu jedną 
z ustaw, nie jest też wyłącznie aktem, który reguluje prawną czy orga-
nizacyjną stronę działania państwa. Opiera się zawsze na świadomie 
zdefiniowanym systemie wartości i zasad, które powinny przenikać jej 
całość. Taka jest właśnie nasza konstytucja, tak więc każde jej posta-
nowienie powinno być interpretowane i oceniane także z tego punktu 
widzenia. Trwałość aksjologicznych podstaw konstytucji to warunek siły 
i stabilności państwa zakorzenionej w świadomości obywateli. Ten spo-
sób myślenia powinien być moim zdaniem podstawą działania w sprawie 
zmian konstytucji. Takie zmiany będą w perspektywie wyzwań czasu 
niezbędne, gdyż zmienia się społeczeństwo, treści, warunki, formy jego 
udziału w życiu państwa, a także jego oczekiwania w tej sprawie – mie-
liśmy ostatnio tego przykłady. Nowoczesne państwo powinno wycho-
dzić naprzeciw takim oczekiwaniom. Istotne jest jednak, aby zmieniając 
normy konstytucyjne i dostosowując je do wymogów czasu i oczekiwań 



obywateli, zachować zespół wartości, które są podstawą konstytucji, 
zostały przez społeczeństwo przyjęte i uznane za swoje i stały się źró-
dłem jego sukcesów.

Proszę przyjąć najlepsze życzenia owocnych obrad. Aleksander Kwa-
śniewski.” 

Poproszę teraz pana Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego o zabranie głosu na temat: „Katalog zasad naczelnych 
w Konstytucji RP i system źródeł prawa a praktyka”.
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Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

Katalog zasad naczelnych 
w Konstytucji RP 

i system źródeł prawa a praktyka

Panie Przewodniczący! Panowie Marszałkowie! Panowie Ministrowie! 
Panowie Prezesi! Szanowni Państwo!

Praca nad konstytucją była prowadzona w tej sali, można powiedzieć, 
że to historyczna, konstytucyjna sala. Ja nawet, jako reprezentujący pre-
zydenta Wałęsę, siedziałem właśnie tutaj zawsze. To, co i pan prezydent 
Komorowski dzisiaj nam przekazał, i przesłanie prezydenta Kwaśniew-
skiego w moim przekonaniu bardzo dokładnie oddaje rzeczywistość 
tej pracy. Myśmy pracowali nad konstytucją w pełnej świadomości, że 
to nie jest akt na jedno pokolenie, na piętnaście lat. To nie był już mo-
ment konstytucyjny, kiedy pracowaliśmy. Praca nad konstytucją była 
prowadzona w pełnej świadomości, że Rzeczpospolita jej potrzebuje. 
Potrzebuje dobrego aktu, dobrej ustawy zasadniczej. Że to nie jest jakaś 
pilna potrzeba, bo obowiązujące wówczas przepisy konstytucyjne i po-
zycja i rola, jaką odgrywał, zwłaszcza wtedy, Trybunał Konstytucyjny, 
gwarantowały Polakom i Polsce dobre rządzenie. Ale siłą rzeczy Polacy 
też, można powiedzieć, zasługiwali na konstytucję. Nie jest to najmłod-
sza konstytucja państw naszego regionu, bo młodszą o jeden rok mieli 
Albańczycy, a Węgrzy mają konstytucję nową, która weszła w życie 
1 stycznia roku bieżącego, chociaż w tej z 1948 r., która obowiązywała 
do końca zeszłego roku, nawet przepis, który określał stolicę państwa, 
był nieco inny, bo przed 1989 r. to Budapeszt był stolicą Węgierskiej Re-
publiki Socjalistycznej, potem był stolicą Republiki Węgierskiej, a dzisiaj 
jest stolicą Węgier. Węgrzy zatem też mieli już swoją konstytucję w pełni 
napisaną przez wolnych Węgrów po 1989 r.

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – prezes Trybunału Konstytucyjnego.
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Wspólnie z profesorem Michałem Pietrzakiem, profesorem Andrzejem 
Ajnenkielem i doktorem Władysławem Kuleszą reprezentowałem prezy-
denta Wałęsę, bo byliśmy autorami projektu konstytucji, który zdaniem 
specjalistów legislacyjnie był najlepiej przygotowany, ale oczywiście 
politycznie nie miał szans. Ale nie tylko muszę, ale chcę powiedzieć, 
że znakomicie mi się pracowało, bo przez ten czas, kiedy reprezen-
towałem prezydenta Wałęsę, w komisji przewodniczącym był właśnie 
pan Aleksander Kwaśniewski, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej. 
Jego rozumienie potrzeby i znaczenia również jego roli jako przewod-
niczącego były perfekcyjne. Nie był to przewodniczący partyjnej grupy, 
która chciała lansować wyłącznie swoje pomysły. Szereg razy z nim 
rozmawiałem. W wyniku tych rozmów kilka przepisów, które myśmy 
zawarli w naszym projekcie, znalazło się w konstytucji. Naturalnie 
w komisji były konflikty, gorące dyskusje i bardzo dobrze, że tak było, 
bo tylko dzięki temu, dzięki sporom mogliśmy się dopracować opty-
malnego rozwiązania. Co nie znaczy, że te rozwiązania były bez błędu. 
Te błędy, czasami luki, czasami zbyt rozbudowane przepisy, jak się 
okazuje, nigdy nie zaważyły, kiedy była potrzeba, a na szczęście taka 
potrzeba dojmująca nigdy nie zaistniała na przestrzeni tych piętnastu 
lat. Konstytucja zawsze spełniała swoje zadanie, stabilizowała porządek 
prawny, porządek polityczny Polski, poczucie Polaków, że jest ustawa 
zasadnicza, która stoi na straży ich praw i wolności. Są instytucje nie 
tylko sądowe, choć przede wszystkim one, ale nie tylko sądowe, które 
skutecznie mogą chronić ich prawa podstawowe.

Powiedziałem, że jeżeli przewodniczący Kwaśniewski miał jakieś 
problemy, to przede wszystkim z kolegami ze swojego klubu, którzy 
byli reprezentantami w Komisji Konstytucyjnej, co pokazuje również we 
właściwym świetle postać Aleksandra Kwaśniewskiego jako przewod-
niczącego, który zdał egzamin doprowadzając tę pracę do momentu, 
kiedy musiał rozstać się z tą funkcją, do takiego momentu, że wszystkie 
podstawowe instytucje, które obecnie stanowią tekst naszej ustawy za-
sadniczej, były już przedyskutowane w gronie znakomitych ekspertów, 
których zawsze w tym miejscu należy również wspomnieć, bo bez nich 
trudno byłoby przygotować taki projekt.

Jednym z punktów wyjścia w pracach nad Konstytucją Rzeczypospo-
litej był nacisk na jej normatywny charakter, na znaczenie konstytucji 
jako aktu prawnego. Myśmy w latach 1993–1997 byli jeszcze w takim 
stanie, że – dlatego czasami pewne problemy z tekstem konstytucji – 
chcieliśmy zapisać to, co nam się nie podobało do 1989 r. Ale to czasami 
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również działało na korzyść. Chcieliśmy bardzo, aby konstytucja była 
właśnie aktem prawnym, ustawą zasadniczą, a nie aktem programowym. 
Normatywny charakter i normatywne znaczenie konstytucji w 1997 r., 
co podzielali wszyscy członkowie Komisji Konstytucyjnej, co podzielali 
eksperci, co potem podzieliło Zgromadzenie Narodowe i wreszcie naród, 
wyraża się w kilku cechach konstytucji.

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej, o czym prze-
sądza art. 8. Zasadę tę konstytucjonaliści nazywają zasadą konstytucjo-
nalizmu, choć są również takie poglądy, z których wynika, że promie-
niuje na nią zasada legalizmu zapisana w art. 7, która sprowadza się do 
tego, że każdy z nas może czynić wszystko, czego prawo wyraźnie nie 
zabrania, a funkcjonariusz publiczny może czynić tylko to, na co prawo 
mu wyraźnie zezwala.

Przepisy konstytucji mają najwyższą moc prawną w całym systemie 
naszego prawa stanowionego. Konstytucja RP – można powiedzieć, że to 
przyjęliśmy za Hansem Kelsenem, wielkim filozofem prawa – pozostaje 
normą dla norm prawnych. Czyli że jej normy dzięki działaniu kontro-
li sądowej wywołują skutek derogacyjny wobec norm, które są z nią 
sprzeczne – oczywiście w procedurze przewidzianej również w konstytu-
cji. Prawo, nawet jeżeli się nam wydaje, że nie jest zgodne z konstytucją, 
obowiązuje aż do momentu, w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdzi 
mocą swojego orzeczenia, że jest niezgodne z konstytucją.

Problem pojawił się później. W latach 1993–1997 r. czuliśmy, że 
Polska dopracuje się dzięki swojemu wysiłkowi członkostwa w Unii 
Europejskiej, ale wówczas to był jeszcze przedmiot marzeń, zdarzenie 
przyszłe i mocno jeszcze niepewne. Polska jest członkiem Unii Euro-
pejskiej i pojawił się,  z punktu widzenia systemu prawnego, problem 
nadrzędności konstytucji w warunkach tego członkostwa. Jak to kilka 
razy podkreślił w swoich wyrokach Trybunał Konstytucyjny, w cało-
ści konstytucja jest nadrzędna w stosunku do aktów prawnych Unii 
Europejskiej. Przepisy konstytucji jako aktu nadrzędnego i stanowią-
cego wyraz woli narodu nie mogą tracić mocy obowiązującej lub ulec 
zmianie przez sam fakt powstania nieusuwalnej sprzeczności między 
prawem unijnym a Konstytucją RP. To ustrojodawca konstytucyjny 
zachowuje zawsze prawo do samodzielnego decydowania o sposobie 
rozwiązywania tej sprzeczności. Prawo Unii jest zaś nadrzędne wobec 
innych polskich aktów normatywnych, w tym wobec ustaw stanowio-
nych przez nasz parlament. Wyraźnie uległ zawężeniu zakres swobody 
ustawodawcy, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawo gospodarcze. Wykład-
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nia aktów normatywnych prawa krajowego musi być przeprowadzana 
z uwzględnieniem przychylnej interpretacji prawa unijnego – mówi się 
o zasadzie przychylności wobec prawa unijnego. Trybunał opowiada 
się za obopólną, przyjazną wykładnią i kooperatywnym współstoso-
waniem przepisów pochodzących z różnych centrów prawodawczych. 
Gdzieś w połowie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych do obiegu 
weszło pojęcie „multicentryczności prawa” w Europie, przyjęte także 
przez niektórych konstytucjonalistów w Polsce.

Trybunał Konstytucyjny sprawuje kontrolę kluczowych aktów procesu 
integracji, co znalazło wyraz w wyroku z listopada 2010 r., dotyczącym 
traktatu z Lizbony, czy w ostatnim wyroku, z listopada 2011 r., dotyczą-
cym dopuszczalności kontroli konstytucyjności rozporządzeń europej-
skich, tzw. wtórnego prawa europejskiego. Tutaj Trybunał i w jednym, 
i w drugim wyroku posłużył się  – jak i inne sądy konstytucyjne: Rada 
Konstytucyjna Francji, Federalny Sąd Konstytucyjny Niemiec, nie jeste-
śmy tu oryginalni – kategorią tożsamości konstytucyjnej państwa i jego 
konstytucji, ale jak to wynika z tych orzeczeń, Trybunał nie precyzował 
jednoznacznie, jakie przepisy stanowią bezdyskusyjnie trwały rdzeń 
ustawy zasadniczej. Wskazanie w tych wyrokach, że chodzi o zasady 
naczelne lub przepisy dotyczące praw człowieka, nie jest jednak tożsa-
me z wyróżnieniem przepisów, które są niezmienialne – o tym jeszcze 
wspomnę nieco później.

Sama konstytucja wprowadza nakaz jej bezpośredniego stosowania, 
chyba że stanowi ona inaczej. W sumie wobec funkcji, jakie Trybunał 
wypełnia, adekwatne jest określenie, że to Trybunał jest strażnikiem 
konstytucji. Zresztą sędziowie konstytucyjni, kiedy składają przysięgę 
przed Prezydentem Rzeczypospolitej, przysięgają, że będą stali na straży 
konstytucji. Mówi się również, że sędziowie konstytucyjni stoją na straży 
nadrzędności konstytucji w naszym porządku prawnym.

Normatywny charakter konstytucji wyraża się również w tym, że kon-
trola konstytucyjności prawa stała się kontrolą par excellence. Dwa lata po 
wejściu w życie konstytucji, od 17 października 1999 r. każde orzeczenie 
Trybunału ma charakter ostateczny i jest powszechnie obowiązujące.

Kiedy mówimy o systemie źródeł prawa, trzeba odwołać się zno-
wu na moment do historii. Otóż już w pierwszym wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, który zapadł w maju 1986 r., i w szeregu kolejnych 
orzeczeń – stało się tak zapewne wskutek i ograniczeń ustawowych, 
jakie wówczas istniały, ale również roli biegłych, których często kolejne 
składy do kolejnych spraw powoływały, byli nimi wybitni teoretycy 
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prawa, wybitni konstytucjonaliści – to, co miało kapitalne znaczenie, to 
właśnie stwierdzenie tego, co ewidentnie pozwalało ignorować prawa 
i wolności podstawowe, to jest brak, najogólniej mówiąc, porządku 
w naszym systemie prawnym, który wówczas panował. Kolejnymi wyro-
kami Trybunał Konstytucyjny porządkował ten system i pewnie wbrew 
ówczesnej woli politycznej kreował Sejm na podmiot, który realnie miał 
wpływ i powinien mieć wpływ na stanowienie prawa powszechnie 
obowiązującego, zwłaszcza jeżeli przepisy tego prawa regulowały pra-
wa i wolności człowieka. Dlatego w 1989 r. nasz podstawowy organ, 
Trybunał Konstytucyjny, który weryfikuje konstytucyjność przepisów 
prawa, nie jak w innych krajach, gdzie w wyniku zmian ustrojowych 
w okresie „jesieni ludów” zaczęły powstawać sądy konstytucyjne, był 
znakomicie merytorycznie, ale również orzeczniczo przygotowany do 
tego, by utrwalać pozycję, po pierwsze, ustawy zasadniczej, ale po 
drugie, ustawy jako tego aktu prawnego, który ostatecznie może roz-
strzygać o prawach i wolnościach.

Znalazło to swój wyraz również w obowiązującej konstytucji. Wprowa-
dzony został szereg „bezpieczników” wbudowanych w konstytucję przez 
samego ustrojodawcę, tak aby pokusa regulowania praw i wolności pod-
stawowych przez akty podustawowe była maksymalnie ograniczona, bo 
oczywiście niczego w życiu nie można absolutnie wykluczyć. Ale to, co 
zostało zapisane w konstytucji, ma istotne znaczenie, także jeżeli chodzi 
o interpretowanie konstytucji przez specjalistów, ale przede wszystkim 
dla orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja tu się posługuje 
charakterystycznym językiem, mówi o tym, że tylko w drodze ustawy 
bądź jedynie w drodze ustawy można regulować coś, co dotyczy praw 
i wolności podstawowych. Charakterystyczne, że pierwszym przepisem, 
w którym z tym sformułowaniem, z tym słowem się spotykamy, jest art. 
22, który wprowadza wolność gospodarczą. Tylko w drodze ustawy i tyl-
ko ze względu na ważny interes publiczny można ograniczyć wolność 
działalności gospodarczej. Początkowo Trybunał to interpretował jako 
wyłącznie zasadę ustrojową, dzisiaj jest oczywiste i nie ma co do tego 
żadnych sporów w Trybunale Konstytucyjnym ani też w doktrynie, że 
jest to również niezwykle istotne prawo podmiotowe. Można również 
powiedzieć, że z tego względu Polska w ostatnim okresie daje sobie 
radę w warunkach kryzysu gospodarczego w państwach Unii.

Tylko ustawą można regulować pozbawienie czy ograniczenie wol-
ności osobistej. Tylko ustawą można ograniczać korzystanie z konsty-
tucyjnych wolności i praw. Tylko ustawą można ograniczać, który czyn 
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podlega odpowiedzialności karnej. Tylko ustawą można określić przepa-
dek rzeczy i warunki, w jakich to jest dopuszczalne. Charakterystyczne 
– czasami to się pojawia – że nasza konstytucja w ten sposób wyłącza 
konfiskatę mienia jako dopuszczalną sankcję prawa karnego.

Konstytucja mówi, że tylko jedynie w drodze ustawy można wprowadzić 
jakieś ograniczenie do wolności uzewnętrzniania religii. Charakterystyczny 
jest przepis art. 59 ust. 4, który dotyczy wolności związkowej, mówi się 
tam, że nawet nie ustawa, ale podstawą jakichkolwiek ograniczeń wolności 
związkowej są wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe 
i ich postanowienia. Wreszcie charakterystyczny przepis związany z art. 22, 
który statuuje wolność gospodarczą. Wolność może być ograniczona tylko 
w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim to nie narusza istoty prawa 
własności. Własność jest nie tylko prawem podmiotowym, jest również 
podstawowym – obok prawa do sądu – instrumentem, który czyni na-
sze prawa i wolności realnymi. Powoduje, że to nie jest jak w restauracji 
radzieckiej: wszystko w menu, a nic w restauracji. Mamy potężne instru-
menty, mamy niezawisłe sądownictwo i mamy bardzo mocno zarysowany, 
bardzo skutecznie – to nie podlega dyskusji – chronione orzecznictwem 
Trybunału własność i prawo własnościowe.

Również tylko ustawą można ingerować w niezawisłość i niezależność 
sędziów, bo złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, 
przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli 
może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach 
określonych w ustawie. I wreszcie stan nadzwyczajny może być wpro-
wadzony tylko w ustawie.

Gdybyśmy szukali takiej zasady, można powiedzieć zasady zasad, 
która by nie podlegała jakimkolwiek regulacjom, ograniczeniom, na-
wet jeżeli opowiedziałoby się za nią czterystu sześćdziesięciu posłów 
i stu senatorów i chciałby to podpisać prezydent i naród chciałby to 
uchwalić olbrzymią większością głosów, to na pewno taką zasadą 
zasad jest zasada demokratycznego państwa prawnego realizującego 
zasadę sprawiedliwości społecznej. Konstytucjonaliści mówią o tym, że 
z tego wynika, że Polska jest państwem demokratycznym, państwem 
prawnym i państwem sprawiedliwym. Dodałbym od siebie również 
to, że trudno sobie wyobrazić nawet, że moglibyśmy wprowadzić 
ustawę czy konstytucję, która by ograniczała to, co przenika ustawę 
zasadniczą i nasz system prawny, to jest wolność zarówno człowieka, 
jak i wolność wszystkich Polaków. Jest to system, który wolność ze 
względów oczywistych dla nas i można powiedzieć zakotwiczonych 
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w naszych genach traktuje jak najbardziej poważnie. I wreszcie zasadę 
godności istoty ludzkiej. Również tutaj jakiekolwiek odstępstwa od tej 
zasady, podobnie jak u naszego zachodniego sąsiada, byłyby uznane 
za nieważne z mocy samego prawa.

Chciałbym na koniec skupić się na jednym z elementów tej zasady 
zasad demokratycznego państwa prawnego, na demokratyzmie, na de-
mokracji. Rzadko ten problem jest przedmiotem kontroli konstytucyjności 
Trybunału Konstytucyjnego, zresztą podobnie jak mało znajdą państwo 
wypowiedzi Trybunału na temat tego, czym jest sprawiedliwość spo-
łeczna. Z różnych względów. Jeżeli chodzi o demokrację, dlatego że 
z demokracją w Polsce mamy się bardzo dobrze, na przestrzeni tych 
dwudziestu trzech lat nikt rozsądny nie może powiedzieć, że demokracja 
w Polsce w tym czasie była zagrożona.

Zasada demokratyzmu jest definiowana jako obowiązek nasycania 
prawa wartościami demokratycznymi. Ta zasada jest również związana 
z tym, że muszą być przestrzegane demokratyczne rygory procesu 
legislacyjnego. Ostatnie lata, czego na pewno twórcy konstytucji nie 
przewidywali, pokazują, że rozwój komunikacji elektronicznej nie tyl-
ko ułatwia, ale można powiedzieć dla opornych stawia pewną barierę. 
Nie możemy sobie pozwolić na to, aby głos tych, którzy chcieliby 
się wypowiedzieć w procesie legislacyjnym, ignorować, ignorować 
w tym sensie, że w ogóle go się nie stara wysłuchać. Ostatecznie 
odpowiedzialność za stanowienie i jakość prawa spoczywa na prawo-
dawcy; czym innym jest jednak sam proces legislacyjny, który musi 
odwoływać się do tej zasady demokratycznego państwa. Również to 
się odnosi do stosowania prawa oraz do jego interpretowania. Na-
kłada to spore ograniczenia na legislatywę. Ale demokracja oznacza 
również to, co jest na samym początku – wolne wybory. Bez wolnych 
wyborów w ogóle trudno mówić też o rządach prawa. Znamy systemy 
autokratyczne, gdzie prawo rzeczywiście rządzi, ale to prawo kończy 
się zwykle źle dla obywateli, którzy albo głosują zamiast w wolnych 
wyborach nogami, wyjeżdżają trwale z kraju, albo podejmują walkę 
i dyktatura, system autokratyczny kończy się rozlewem krwi. Dlatego 
i ojcem, i matką, założycielem państwa demokratycznego są wolne 
wybory.

W zeszłym roku w końcu października rosyjski sąd konstytucyjny 
obchodził dwudziestolecie swojego istnienia, ja tam zgłosiłem referat 
„Wolne wybory parlamentarne”, ale w programie zostały tylko wybory 
parlamentarne. To było pięć tygodni przed wyborami do Dumy pań-
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stwowej. Tam oczywiście nie było nic o Rosji. Chciałem napisać i napi-
sałem o takich swoistych meczach tenisowych, jakie polski prawodawca 
rozgrywa z Trybunałem Konstytucyjnym. Można powiedzieć, że wynik 
tych meczów jest z góry przesądzony, bo zwyciężyć musi konstytucja 
i to, aby gwarantować nam stale wolne wybory.

Wolne wybory to takie, w których procedury wyborcze reguluje 
stabilny i niezmieniany przed wyborami pod interes partii rządzącej akt 
normatywny. To także to, aby nie było dyskryminacji w korzystaniu przez 
każdego obywatela z czynnego i biernego prawa wyborczego, aby kam-
pania wyborcza toczyła się w swobodnej, wielopartyjnej rywalizacji, aby 
wyborcy bez nacisku władz dokonali aktu głosowania według swojego 
przekonania, aby bezstronne organy wyborcze rzetelnie ustaliły wyniki 
głosowania, aby nastąpiło bezkolizyjne przejęcie władzy przez zwycięską 
partię lub koalicję wyborczą, co stanowi wykonanie woli suwerennego 
narodu, i aby parlament sprawował realnie władzę ustawodawczą oraz 
realnie władzę kontrolną wobec rządu.

Jak pamiętamy, akt założycielski przemian w Polsce, wybory czerw-
cowe w 1989 r. nie zostały uznane przez społeczność międzynarodową 
za wolne z tej racji, że wyniki zostały ustalone już wcześniej. Jakkolwiek 
powtarzam, był to najważniejszy akt w najnowszej historii Polski – ale to, 
że to nie ostatecznie wyborcy przesądzili w momencie, kiedy wrzucali 
swój głos do urny, ale wcześniej zostało to ustalone w umowie „okrą-
głego stołu” – przesądziło, że Polska do Rady Europy przyjęta została 
dopiero po wyborach w 1991 r., bo były to już w pełni wolne wybory 
według tych ośmiu punktów, które przedstawiłem.

Polskie prawo wyborcze było przedmiotem, można powiedzieć, inten-
sywnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Ze względu na czas 
odwołam się tylko do ostatniego wyroku, chociaż był on zakotwiczony 
w dwóch poprzednich, dotyczących ustawy z 2006 r., potem ustawy 
z 2009 r., regulującego wybory do europarlamentu. W tej ostatniej ustawie 
dotyczącej kontroli kodeksu wyborczego, o którym Trybunał orzekł co 
do kilku przepisów, że są niezgodne z konstytucją i co do całej usta-
wy, że jest niezgodna z konstytucją (dlatego że właśnie w ramach tych 
„świetnych meczy tenisowych” ustawodawca znowu pozwolił sobie na 
to, aby w czasie krótszym niż sześć miesięcy zmienić prawo wyborcze), 
w istotnych fragmentach Trybunał uchylił całą ustawę, która wprowadza-
ła istotne zmiany do prawa wyborczego wprowadzając zakaz reklamy 
partii politycznych na wielkoformatowych plakatach oraz zakaz płatnych 
spotów wyborczych w środkach elektronicznego komunikowania się. 
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Ale Trybunał orzekł również, że konstytucyjne są przepisy dotyczące 
jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu, że 
konstytucyjne jest głosowanie przez przedstawicieli i konstytucyjne jest 
głosowanie korespondencyjne. Trybunał w jednej z tez tego wyroku, 
w moim głębokim przekonaniu przyczynił się do tego, że w dniu, w któ-
rym głosowaliśmy i w dniu, w którym ostatecznie Sąd Najwyższy wypo-
wiedział się co do ważności wyborów, wszyscy mieliśmy poczucie, że 
braliśmy udział w wyborach, które były przeprowadzone na podstawie 
prawa, które było zgodne z konstytucją i że także z tego względu były 
to uczciwe wybory.

Trybunał wypowiedział się tak: „Przepisy prawa wyborczego nie 
są, co naturalne, niezmienialne. Powinny one być w miarę pojawiania 
się nowych okoliczności stopniowo dostosowywane do zmian zacho-
dzących w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Procesom 
zwiększania się liczby osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 
nie mogą nie towarzyszyć zmiany prawne uwzględniające rzeczywiste 
możliwości ich udziału w wyborach. Prawo wyborcze nie może igno-
rować wzrastającej mobilności społeczeństwa i tego, że znaczna część 
obywateli mieszka obecnie poza granicami kraju. Prawo wyborcze 
nie może ignorować również zachodzących obecnie fundamentalnych 
zmian w technikach komunikowania się ludzi. Niezauważanie przez 
prawodawcę powyższych zjawisk, istotnych z punktu widzenia pra-
wa wyborczego, oznaczałoby przyzwolenie na wyłączenie pewnych 
grup obywateli z udziału w podejmowaniu ważnych decyzji, które ich 
dotyczą. Adekwatność prawa wyborczego do warunków, w których 
obowiązuje, jest zatem tak samo istotną wartością konstytucyjną, jak 
jego stabilność”. To bardzo ważna wypowiedź Trybunału i myślę, że 
przyszli prawodawcy, o ile będzie taka potrzeba, a zapewne przecież 
będzie, Trybunał to wyraźnie powiedział, będą mieli na względzie tę 
tezę orzeczenia trybunalskiego.

Właśnie tego typu wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, zawsze 
z inicjatywy uprawnionego wnioskodawcy, sądu pytającego czy skar-
żącego, przyczyniają się do tego, że polska ustawa zasadnicza jest 
najważniejszym instrumentem stabilizowania naszego rozwoju i takie-
go przekonania, które ma kapitalne znaczenie w państwie prawnym, 
że ludzie mogą być pewni, iż ich zachowanie legalne w momencie, 
w którym rządziło tym określone prawo, będzie legalne również i za sto 
lat i że odpowiednie organy państwa, w tym Trybunał Konstytucyjny, 
staną na straży ich prawa. Dziękuję bardzo.



Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Dziękuję bardzo panu prezesowi. Chcę dodać, że orzeczenia Trybuna-
łu są chlebem powszednim Senatu, w szczególności komisji, której mam 
zaszczyt przewodniczyć. To z inicjatywy pana marszałka Borusewicza 
w poprzedniej kadencji od samego początku zmieniliśmy regulamin 
Senatu i przyjęliśmy na siebie obowiązek realizacji orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, stąd też taka bliska i miła współpraca z pana poprzed-
nikiem, panem sędzią Zdziennickim w poprzedniej kadencji, obecnie 
z panem, za co bardzo dziękuję.

Chciałem jeszcze dodać, gwoli uzupełnienia, bo pan prezes stwierdził, 
że w 1989 r. nie było wolnych wyborów. Były, ale wyłącznie do Senatu.

Bardzo proszę pana Romana Hausera, prezesa Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, o zabranie głosu na temat: „System sądów i status sędziego. 
Podstawy konstytucyjne a praktyka”. 
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Prof. dr hab. Roman Hauser

System sądów i status sędziego. 
Podstawy konstytucyjne a praktyka

Panie Przewodniczący! Panowie Marszałkowie! Panowie Prezesi! Panie 
Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!

Proszę mi przede wszystkim pozwolić podziękować panu przewod-
niczącemu za zaproszenie do wzięcia udziału w dzisiejszej uroczystości, 
to dla mnie prawdziwy zaszczyt i prawdziwa przyjemność. 

Mam się zająć i krótko omówić dwie kwestie: system sądów ukształ-
towany w obowiązującej konstytucji oraz status sędziego, przy czym 
chodzi tu, zgodnie z tytułem mego wystąpienia, o podstawy konstytu-
cyjne i ukształtowaną praktykę.

Zacznę od tego, że art. 10 Konstytucji RP stanowi, że ustrój Rzeczy-
pospolitej Polskiej opiera się na zasadzie podziału i równowagi trzech 
odrębnych władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. To roz-
wiązanie, znane w konstytucjonalizmie wielu państw – i warto o tym pa-
miętać – przywróciliśmy w naszym kraju w tzw. małej konstytucji, obecnie 
obowiązująca konstytucja w pełnym zakresie i mocno kształtuje relacje 
trzech podzielonych władz. Myślę, że na potrzeby tego, o czym dzisiaj 
mamy mówić, omawianie tej zasady nie jest potrzebne ani uzasadnione.

Art. 173 Konstytucji RP stanowi, że władzę sądowniczą tworzą sądy 
i trybunały. Przy czym już w tym miejscu to mocno podkreślam, pojęcie 
władzy sądowniczej w ujęciu konstytucyjnym jest pojęciem szerszym niż 
tradycyjnie wiązane z tą władzą sądownictwo sprawujące wymiar spra-
wiedliwości. W ujęciu konstytucyjnym bowiem na władzę sądowniczą 
składają się sądy, o czym stanowią art. 175–187, ale także trybunały, 
o czym stanowią art. 188–201 Konstytucji RP. Zgodnie natomiast z art. 175 

Prof. dr hab. Roman Hauser – prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.
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ust. 1 Konstytucji RP tylko sądy sprawują wymiar sprawiedliwości. Sądy 
te to: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy 
wojskowe. Na marginesie chciałbym tu przypomnieć i wskazać, że kiedy 
słyszę w różnych wystąpieniach polityków, ale także w wystąpieniach 
medialnych, co rozumie się pod pojęciem wymiaru sprawiedliwości, 
to zawsze chcę odesłać do tego przed chwilą zacytowanego przepisu 
konstytucji. W obiegu powszechnym wymiarem sprawiedliwości są: pro-
kuratura, policja, straż graniczna, straż więzienna i Bóg wie co jeszcze. 
Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy i tylko sądy. Pozostałe organy, 
organizacje wspomagają wymiar sprawiedliwości, służą pomocą wymia-
rowi sprawiedliwości, ale w żaden sposób nie mogą być zaliczane do 
wymiaru sprawiedliwości.

Obowiązująca konstytucja stworzyła dwa odrębne systemy sądowe 
i to niepowiązane ze sobą ani organizacyjnie, ani funkcjonalnie. Chodzi 
tu o system sądownictwa powszechnego i wojskowego, zwieńczony 
pozycją Sądu Najwyższego, i odrębny pion sądownictwa administracyj-
nego, zwieńczony pozycją Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wróci-
liśmy tu w swej istocie do rozwiązania, które obowiązywało w II Rze-
czypospolitej, wróciliśmy do rozwiązania, które obowiązuje czy które 
jest standardem w wielu państwach Europy Zachodniej. Zasadnicza 
zmiana w stosunku do regulacji sprzedkonstytucyjnej polega na tym, 
że sądownictwo administracyjne zostało wyodrębnione z sądownictwa 
ogólnego i uzyskało pełną samodzielność. Nie ma dziś żadnych relacji 
między sądownictwem powszechnym a sądownictwem administracyjnym. 
Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest brzmienie art. 183 Konstytucji 
RP, który stanowi, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór judykacyjny nad 
działalnością sądów powszechnych i sądów wojskowych. Zatem nie 
sprawuje nadzoru judykacyjnego nad sądownictwem administracyjnym, 
które jest wyodrębnionym pionem sądownictwa.

Konstytucja, jak wszyscy pewnie wiemy na tej sali, w sposób bardzo 
ogólny lub wcale, jak w przypadku sądów wojskowych, określa wła-
ściwość sądów. Podstawowe znaczenie ma przepis art. 177 Konstytucji 
RP stanowiący, że „Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości 
we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do 
właściwości innych sądów”. Przyjmuje się dziś powszechnie, że z kon-
stytucji wynika domniemanie właściwości sądów powszechnych i tylko 
w tych przypadkach, w tych sytuacjach, gdy ustawodawca tak określa, 
będą właściwe inne sądy, w szczególności sądy administracyjne.

Tu proszę mi pozwolić na chwilę refleksji.
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W toku prac nad konstytucją pojawiało się zagadnienie odtworzenia 
Trybunału Kompetencyjnego, który funkcjonował w okresie II Rzeczy-
pospolitej. Ustawodawca konstytucyjny nie zdecydował się na takie 
rozwiązanie. Uznał, że relacje między sądownictwem powszechnym 
a sądownictwem administracyjnym w zakresie ich właściwości będą 
regulowane na poziomie ustawowym. W porozumieniu z Sądem Naj-
wyższym w obu procedurach, w procedurze w kpc i w ustawie – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – znaleźliśmy, jak mi 
się wydaje, dobre rozwiązanie. Nie ma dziś w praktyce sporów kom-
petencyjnych czy sporów o właściwość między sądami powszechnymi 
i sądami administracyjnymi.

Chciałbym się pokłonić pierwszemu prezesowi i sędziom Sądu Najwyż-
szego, że oba nasze systemy sądowe, a w szczególności Sąd Najwyższy 
i Naczelny Sąd Administracyjny, szanują swoje orzecznictwo, że nie do-
chodzi do sporów o to, który sąd czy która droga sądowa są właściwe do 
rozstrzygania poszczególnych spraw. To, moim zdaniem, bardzo budujący 
i dobry przykład, jak można harmonijnie i dobrze współpracować dla 
realizacji celów, które stoją przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Konstytucja w art. 176 ust. 1 wprowadza zasadę dwuinstancyjnego 
postępowania sądowego. Ta zasada była realizowana od dawna w są-
downictwie powszechnym. Jej nowość polegała na tym, że zasada dwuin-
stancyjnego sądownictwa administracyjnego wprowadzona została także 
do systemu sądownictwa administracyjnego. To był istotny krok naprzód, 
mimo że do takiego rozwiązania nie byliśmy zobowiązani ani przepisami 
międzynarodowymi, ani także tradycją okresu II Rzeczypospolitej, bo 
przypominam, że w okresie II Rzeczypospolitej funkcjonował jedno-
instancyjny, najwyższy Trybunał Administracyjny. Nie mam natomiast 
wątpliwości, że wprowadzenie dwuinstancyjności postępowania sądo-
wo-administracyjnego było istotnym krokiem naprzód wzmacniającym 
standard ochrony praw i wolności obywateli. Jak zawsze podkreślam, nie 
znaleziono lepszego mechanizmu czy lepszego rozwiązania w zakresie 
badania rozstrzygnięć przez organy wyżej stojące, w tym przypadku 
przez sądy wyżej stojące.

Reasumując tę część wystąpienia mogę powiedzieć, że te rozwiązania 
systemowe dotyczące systemu sądów w konstytucji są rozwiązaniami, 
które należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Dowód na to jest bardzo 
prosty. Nie toczy się dyskusja, czy te rozwiązania powinny być modyfi-
kowane, czy zmieniane. Jedyny element tej dyskusji, który się pojawia, 
to jest kwestia sądów wojskowych – czy mają istnieć i w jakim zakresie, 
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ale proszę mi pozwolić, że jako osoba kierująca sądownictwem admini-
stracyjnym w zakresie problematyki sądów wojskowych, przynajmniej 
przy okazji dzisiejszej uroczystości, głosu nie będę zabierał.

Kwestia druga, związana ze statusem sędziów. Sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości, jak już wspominałem, jest domeną sędziów. Obowią-
zująca konstytucja w moim najgłębszym przeświadczeniu w stopniu 
zasługującym na wysoką ocenę statuuje status prawny sędziego. Istotne 
znaczenie mają rozwiązania w zakresie stosunku służbowego sędziów, 
warunków płacowych, socjalnych, znacznie wzmocniona została pozy-
cja Krajowej Rady Sądownictwa. O niektórych z tych elementów mówił 
przed chwilą pan prezes Rzepliński i nie ma potrzeby, bym je powtarzał. 

O sile i pozycji władzy sądowniczej w moim przekonaniu mniej też 
decydują jej organizacja i usytuowanie w systemie organów państwo-
wych. Decydujące znaczenie ma zakres realizowanych kompetencji, 
możliwości ich realizacji, ale też, i nie skrywałem tego nigdy, chęć korzy-
stania z przyznanych konstytucyjnie uprawnień, a więc chęć korzystania 
przez sędziów z tych możliwości, które stworzyły im nowe rozwiązania 
konstytucyjne w zakresie szerokiej możliwości ochrony konstytucyjnie 
chronionych praw i wolności. Możliwości orzekania bezpośrednio na 
podstawie przepisów konstytucyjnych. Możliwości sięgania do przepi-
sów prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Tak szerokich 
podstaw i tak szerokich możliwości orzekania sędziowie do tej pory 
w Polsce nie mieli.

Zawsze będę podkreślał, że mamy stworzone konstytucyjnie moż-
liwości znakomitego orzekania. Rzecz tylko w tym, byśmy wszyscy – 
mówię wszyscy: jako sędziowie – starali się pamiętać o tym i starali się 
te możliwości wykorzystywać.

Nie muszę państwa przekonywać, że gwarantem właściwości orzecz-
nictwa jest zasada niezawisłości sędziowskiej – statuuje ją, oczywiście, 
konstytucja, mówiąc o tym, że sędziowie są niezawiśli, władza sądowni-
cza jest niezależna, a sędziowie orzekają tylko na podstawie konstytucji 
i ustaw. Ale trzeba byłoby się zastanowić, co z praktycznego punktu 
widzenia wynika dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości  z zasady 
niezawisłości sędziowskiej.

Chcę mocno podkreślić, że moim zdaniem niezawisłość sędziowska 
nie jest i nie może być hasłem, ozdobnikiem, ogólnikiem, który służy 
zagwarantowaniu właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 
Oczywiście, niezawisłość nie może być pojmowana i to ani przez sę-
dziów, ani przez obywateli i polityków jako swoisty przywilej sędziowski. 
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Niezawisłość sędziowska jest uprawnieniem funkcjonującym w interesie 
osób stających przed sądem. Mówiąc prościej czy inaczej, niezawisłość 
sędziowską należy postrzegać jako obowiązek wobec obywateli, bo-
wiem tylko sędzia rzeczywiście niezawisły będzie gotów prawidłowo 
wymierzać sprawiedliwość.

Jeśli mówimy o niezawisłości sędziowskiej zapisanej w konstytucji, 
najczęściej rozumie się przez nią niezawisłość merytoryczną i osobową. 
Gdy chodzi o elementy niezawisłości merytorycznej, wskazywałem przed 
chwilą, że chodzi o to, że sędzia orzeka na podstawie konstytucji i ustaw. 
Sędzia w procesie orzekania musi być wolny od sugestii i nacisków. Sę-
dzia nie może orzekać pod presją służbowych przełożonych, polityków 
czy też orzekać zgodnie z oczekiwaniami mediów. Media, co oczywiste, 
także powinny powstrzymywać się od prób wywierania jakiegokolwiek 
nacisku na sędziów. Sugerować, choćby w sposób najbardziej delikatny, 
jakie jest oczekiwanie „społeczne” – bo to jest oczekiwanie medialne – 
jakie ma być orzeczenie sądu w konkretnej sprawie. Ale też przy okazji 
chcę powiedzieć, że niezawisłość sędziowska nie jest nieograniczona. 
Myślę, że jako praktyk kierujący od wielu lat jednym z organów wy-
miaru sprawiedliwości także niestety zauważam, ze jest grupa sędziów, 
nieliczna, która za zasadą niezawisłości próbuje ukryć zasadę własnej 
niekompetencji czy niechęci poddawania się obowiązkom wynikającym 
ze służby sędziowskiej. I nie ma powodu tego ukrywać. Jak w każdym 
niestety zawodzie są także osoby, które w tym zawodzie nie powinny się 
znaleźć i rzeczą naszą, i Krajowej Rady Sądownictwa, i osób kierujących 
sądami jest to, by w takich sytuacjach podejmować stosowne działania, 
by takie zjawiska w wymiarze sprawiedliwości nie miały miejsca.

Gdy chodzi o niezawisłość osobową, oznacza ona, że status sędziego 
jest uregulowany w sposób jednoznaczny, że można sędziego pozbawić 
urzędu wyłącznie wskutek ciężkiego przewinienia służbowego i to pod 
warunkiem przeprowadzenia stosownego postępowania dyscyplinarnego 
i że to postępowanie prowadzone jest także także przez sędziowski sąd 
dyscyplinarny.

Zgodnie z obowiązującym prawem sędzia nie może być wbrew swej 
woli przeniesiony do innego sądu, z wyjątkiem, gdy dochodzi do reor-
ganizacji sądów.

Niezawisłość osobista wyraża się także między innymi tym, że sędzia 
nie ma wyznaczonych stałych godzin pracy przeznaczonych na wyko-
nywanie czynności urzędowych poza terminami rozpraw i posiedzeń. 
To rozwiązanie niekiedy budzi zazdrość czy elementy złośliwych wystą-
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pień osób spoza wymiaru sprawiedliwości. Sędzia jest zobowiązany do 
obecności w sądzie i wykonywania tych czynności, które związane są 
z funkcjami orzeczniczymi. Sędzia musi przestrzegać terminu posiedzeń 
i rozpraw, natomiast to, gdzie sędzia wykonuje pozostałe czynności służ-
bowe, w szczególności w jakim miejscu pisze uzasadnienia wyroków 
sądowych, nie jest już kwestią związaną z koniecznością bycia w sądzie 
i pisania uzasadnień w sądzie.

Zagadnienie sędziowskiej niezawisłości wymaga jeszcze wspomnienia 
o konieczności zapewnienia sędziom niezależności finansowej. Zastana-
wiałem się, czy w tym uroczystym dniu, przy tej uroczystej okazji mówić 
o kwestiach niezależności finansowej. Doszedłem do wniosku, że muszę 
o tym powiedzieć. Otóż ochrona sędziowskiej niezależności przed pró-
bami wywierania wpływu z zewnątrz może być zagwarantowana tylko 
wtedy, gdy ekonomiczne warunki życiowe sędziego zapewniają mu 
odpowiednie zabezpieczenie społeczne dla niego i jego rodziny. Mam 
tu także oczywiście na myśli kwestie związane z uposażeniem sędziego 
w stanie spoczynku, a więc po zakończeniu czynnej służby sędziowskiej. 
Trudno pogodzić się z tym, że przy okazji reformy emerytalnej – obojęt-
nie, jaką nazwę tu przyjmiemy – traktuje się uposażenie sędziego w sta-
nie spoczynku jako przywilej określonej grupy zawodowej. Nie jest to 
oczywiście przywilej. Jest to jeden z istotnych elementów gwarantujących 
niezawisłość sędziowską. Tylko ten, kto nie ma pojęcia o ograniczeniach 
wiążących się z wykonywaniem zawodu sędziowskiego, może mówić 
o sędziowskim przywileju emerytalnym.

Przechodzę do dwóch konkluzji.
Uznaję, że rozwiązania konstytucyjne wzmocniły trzecią władzę, stwo-

rzyły zupełnie nowe możliwości orzecznicze. Od samej trzeciej władzy za-
leży, w jaki sposób te nowe możliwości zostaną przez nią wykorzystane.

I ostatnia refleksja. Zasada podziału władz ma wpisaną regułę 
dobrych stosunków, relacji między władzami, poszanowania odręb-
ności i samodzielności. Podzielone władze powinny współpracować. 
W zakresie wzajemnych kontaktów potrzebne jest zachowanie pew-
nych względów wobec innych władz. Sędziowie nie atakują władzy 
ustawodawczej i wykonawczej, wydaje się to nawet niewyobrażalne. 
Dobrze by było, gdyby przedstawiciele władzy wykonawczej i usta-
wodawczej byli powściągliwi w swych wypowiedziach o funkcjono-
waniu władzy sądowniczej, a o sędziach w szczególności – dotyczy 
to także, co oczywiste, mediów jak najszerzej rozumianych. Dziękuję 
bardzo.



Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. Jako że jesteśmy przy sądach i try-
bunałach, bardzo proszę pana Stanisława Dąbrowskiego, pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego, o zabranie głosu na temat: „Trybunał Stanu 
i Sąd Najwyższy – podstawy konstytucyjne i praktyka.”
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Dr Stanisław Dąbrowski

Trybunał Stanu i Sąd Najwyższy. 
Podstawy konstytucyjne i praktyka

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jubileusz piętnastolecia uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-

skiej stanowi dobrą okazję zarówno do refleksji nad dorobkiem orzecz-
niczym Sądu Najwyższego i Trybunału Stanu, jak i nad podstawami 
konstytucyjnymi ich funkcjonowania. Jest to bowiem dystans czasowy 
pozwalający na formułowanie ocen i zgłaszanie postulatów bez ryzyka 
narażania się na zarzut pochopności. Jest to jednocześnie okres istot-
nych przemian społecznych, dalszego kształtowania się demokracji oraz 
nowych realiów, w jakich przyszło funkcjonować tym organom w dobie 
zacieśniającej się integracji państw europejskich.

Przepisy konstytucji nie pozostawiają wątpliwości co do szczególnej roli 
i nadrzędnej pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego w systemie organów wy-
miaru sprawiedliwości. Poza głównym zadaniem, jakie konstytucja stawia 
przed Sądem Najwyższym, czyli sprawowaniem nadzoru nad działalnością 
sądów powszechnych i sądów wojskowych w zakresie orzekania, organ 
ten posiada również istotne uprawnienia w dziedzinie prawa wyborczego. 
Sąd Najwyższy nie tylko stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu 
– art. 101 ust. 1 Konstytucji RP, oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej 
– art. 129 ust. 1, ale również rozpoznaje protesty przeciwko ważności tych 
wyborów – art. 101 ust. 2 i art. 129 ust. 2. Do uprawnień Sądu Najwyż-
szego należy także stwierdzanie ważności ogólnokrajowego referendum, 
które w myśl art. 125 ust. 1 Konstytucji RP przeprowadzane może być 
jedynie w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Konstytucyjne 
usytuowanie Sądu Najwyższego dowodzi zatem, że jest on nadrzędnym 

Dr Stanisław Dąbrowski – I prezes Sądu Najwyższego.
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organem wymiaru sprawiedliwości, angażowanym w kluczowe dla pań-
stwa kwestie z zakresu demokracji bezpośredniej.

Podstawowym zadaniem, jakie konstytucja nakłada na Sąd Najwyż-
szy, jest jednak sprawowanie nadzoru judykacyjnego. Jest to instytucja 
o ugruntowanej już tradycji prawnej, której zasadniczym celem jest za-
pewnienie jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów woj-
skowych. Osiągnięcie tego stanu nie stanowi jedynie wewnętrznej sprawy 
sądownictwa, ale ma także niebagatelne znaczenie ogólnospołeczne. 
Jednolitość orzecznictwa pozwala obywatelowi liczyć, że jego sprawa 
zostanie rozstrzygnięta tak jak inne rozpoznane na tle takiego samego 
stanu prawnego i analogicznych okoliczności faktycznych. Strona postę-
powania sądowego ma prawo oczekiwać od sądu interpretacji przepisów 
w sposób przewidywalny, a więc jednolity. Z kolei utrzymywanie się 
rozbieżności orzeczniczych, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, 
jest dla wymiaru sprawiedliwości zjawiskiem wysoce niepożądanym. 
Powoduje u adresatów rozstrzygnięć sądowych poczucie niepewności 
co do ich sytuacji prawnej, osłabia poczucie bezpieczeństwa prawnego 
i co istotniejsze, w konsekwencji obniża autorytet władzy sądowniczej. 
To właśnie na Sądzie Najwyższym spoczywa zatem obowiązek takiego 
ukształtowania kierunków i treści orzecznictwa sądowego, aby nie tylko 
zadośćuczynić zasadzie sprawiedliwości i równości wobec prawa, ale 
również pogłębić zaufanie obywatela do państwa i jego organów. Jest 
to zadanie tak odpowiedzialne, jak niełatwe.

Przyczyny powstania rozbieżności w orzecznictwie są liczne, róż-
norodne. Jedną z podstawowych jest niestety stale utrzymująca się zła 
jakość tworzonego prawa. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach niejed-
nokrotnie sygnalizuje błędy legislacyjne, których usunięcie nie jest moż-
liwe w drodze wykładni, sugerując jednocześnie potrzebę oraz kierunki 
zmiany. Eliminowanie niskiej jakości prawa powinno nastąpić przede 
wszystkim przez jego rozważną i precyzyjną nowelizację dokonywaną 
z poszanowaniem podstawowych reguł techniki prawodawczej, wprowa-
dzanie w niezbędnym zakresie jednoznacznej nomenklatury pojęciowej 
oraz ograniczenie nadmiernej szczegółowości stanowionego prawa.

Ważna jest również dbałość o spójność zmienianych norm z przepisa-
mi dotychczasowymi. Zależność pomiędzy jakością i stabilnością prawa 
a jednolitością orzecznictwa jest ewidentna, dlatego też postulaty te Sąd 
Najwyższy niezmiernie adresuje do władzy ustawodawczej.

Podstawowe znaczenie dla zapewnienia jednolitości orzecznictwa 
mają przede wszystkim uchwały podejmowane w ramach tzw. konkret-
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nych i abstrakcyjnych pytań prawnych. Jest to bardzo ważny fragment 
działalności Sądu Najwyższego. Corocznie podejmuje on około dwustu 
uchwał stanowiących wyjaśnienie wątpliwości sądów odwoławczych. 
Są to sprawy budzące poważne wątpliwości i wymagające zasadniczej 
wykładni prawa. Ich rozpoznanie nie tylko ułatwia orzekanie sądowi 
kierującemu pytanie, ale jednocześnie stanowi rozwiązanie konkretne-
go problemu interpretacyjnego, jaki może pojawić się także w innych, 
podobnych sprawach. W tym sensie instytucja tzw. instancyjnych pytań 
prawnych wywiera zasadniczy wpływ na kształtowanie się linii orzecz-
niczej sądów powszechnych i wojskowych w skali całego kraju.

Nieco odmienny charakter mają uchwały podejmowane w celu roz-
strzygnięcia rozbieżności w wykładni prawa, które ujawniły się w orzecz-
nictwie sądów, w tym także i judykaturze Sądu Najwyższego. Dotyczą 
one kwestii precedensowych i niejednokrotnie fundamentalnych dla 
funkcjonowania całego systemu sprawiedliwości. Przykładem takiego 
rozstrzygnięcia może być uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego 
z dnia 14 listopada 2007 r. dotycząca kwestii delegowania sędziego do 
pełnienia obowiązków w innym sądzie. Od jej rozstrzygnięcia zależał 
los tysięcy postępowań prowadzonych przez sędziów delegowanych, a tym 
samym los równie licznej grupy podsądnych.

Poza działalnością uchwałodawczą nadzór judykacyjny Sądu Najwyż-
szego obejmuje również kompetencje do rozpoznawania kasacji i skarg 
kasacyjnych. Liczba tego rodzaju środków zaskarżenia wpływających 
corocznie do Sądu Najwyższego, którą szacuje się średnio na około 
sześciu tysięcy, niestety nie idzie w parze z ich jakością. Powszechnie 
Sąd Najwyższy zmuszony jest rozpoznawać kasacje i skargi kasacyjne 
wadliwie formułowane i nienależycie uzasadnione, w których zaciera się 
podstawowy walor środka zaskarżenia, jakim jest konkretność zarzutów 
i siła argumentów. Ciągle aktualny pozostaje zatem postulat podniesienia 
poziomu zastępstw procesowych przed Sądem Najwyższym.

Mówiąc o nadzorze judykacyjnym w kontekście konstytucji, warto 
również zauważyć, że jego zakres podmiotowy został zawężony w art. 
183 ust. 1 do sądów powszechnych oraz wojskowych. Nie mamy am-
bicji obejmowania nadzorem sądownictwa administracyjnego, ale poza 
uwagą twórców konstytucji pozostał problem nadzoru orzeczniczego 
nad działalnością sądów wyjątkowych wymienionych w art. 175 ust. 2 
Konstytucji RP. Nie jest to z pewnością zagadnienie wymagające pilne-
go rozważenia, niemniej kwestia ta jest godna zajęcia się nią w trakcie 
dyskusji nad kształtem ewentualnej nowelizacji ustawy zasadniczej.
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Konstytucyjne kompetencje Sądu Najwyższego nie ograniczają się 
jedynie do sprawowania nadzoru judykacyjnego. Z woli ustrojodawcy 
Sąd Najwyższy ocenia również przebieg i wyniki wyborów do organów 
władzy państwowej, a także referendum ogólnokrajowego. Jest to rola 
szczególna, gdyż to właśnie jakość prawa wyborczego i poprawność 
samych wyborów stanowi jeden z podstawowych mierników dojrzałości 
demokracji w państwie. Sąd Najwyższy jest świadomy znaczenia i wagi 
problematyki wyborczej. Traktuje to zadanie ze szczególną rozwagą 
i należnym zaangażowaniem. Każdy rok wyborczy przynosi w tym za-
kresie nowe wyzwania i problemy orzecznicze. Przykładem tego mogą 
być ostatnie wybory parlamentarne i sprawa, w której przedmiotem 
rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego była kwestia możliwości pełnienia 
funkcji posła przez prokuratora w stanie spoczynku.

Analiza podstaw konstytucyjnych funkcjonowania Sądu Najwyższego 
prowadzi do wniosku, że ustrojodawca powierza mu role szczególne, 
czyniąc z niego nie tylko typowy organ wymiaru sprawiedliwości, ale 
jednocześnie sąd funkcjonujący na styku władz państwowych. W per-
spektywie piętnastu lat obowiązywania konstytucji wydaje się, że Sąd 
Najwyższy okazał się zdolny do ustabilizowania swojej silnej, odrębnej 
i niezależnej pozycji, zarówno wobec parlamentu, jak i wobec wła-
dzy wykonawczej. Jest to obecnie organ o ukształtowanym już statusie 
ustrojowym, efektywnie realizujący przekazane mu wolą ustawodawcy 
zadania, a przy tym wrażliwy na częste przeobrażenia życia społecznego 
i wynikające z tego nowe wyzwania.

W okresie obowiązującego porządku konstytucyjnego wypracowano 
także właściwe standardy współpracy z innymi polskimi oraz europej-
skimi organami sądowymi. Przebiega ona harmonijnie i bez większych 
konfliktów, przy wzajemnym respektowaniu samodzielności jurysdyk-
cyjnej i odrębności ustrojowej.

Co nie bez znaczenia, Sąd Najwyższy jest organem działającym spraw-
nie. Statystyki dowodzą, że od kilku lat średni czas oczekiwania na roz-
poznanie sprawy oscyluje w granicach sześciu miesięcy, licząc od daty 
jej wpływu. W ciągu kilku ostatnich lat zauważalna jest nawet niewielka 
tendencja wskazująca na skrócenie tego terminu. Wszystko to upoważnia 
do konkluzji, że rola, jaką obecnie odgrywa Sąd Najwyższy, odpowiada 
wymogom nowoczesnego państwa prawa, a konstytucyjna wizja tego 
organu, jaka przyświecała twórcom ustawy zasadniczej, sprawdziła się.

Nieco inaczej przedstawia się kwestia praktyki orzeczniczej i podstaw 
konstytucyjnych Trybunału Stanu. Jednoznaczna ocena funkcjonowania 
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tego organu nie jest z pewnością łatwa. Z jednej strony trudno bowiem 
kwestionować potrzebę szczególnego traktowania osób zajmujących najwyż-
sze stanowiska państwowe, z drugiej natomiast, nie sposób nie dostrzegać 
mankamentów obecnego modelu odpowiedzialności konstytucyjnej. Mając 
na uwadze złożoność zagadnienia i świadomość, że w krótkim wystąpieniu 
nie da się rozstrzygnąć ani nawet bliżej naświetlić wszystkich nasuwających 
się wątpliwości, ograniczę się do kilku kwestii zasadniczych.

Konstytucyjna koncepcja Trybunału Stanu opiera się na pełnej nie-
zależności od innych władz państwowych, jednakże specyficzną cechą 
tego organu jest jego bliski związek z parlamentem. Przejawia się on 
w procedurze wyboru sędziów i związania ich kadencji z kadencją 
Sejmu, w szczególnej roli, jaką odgrywa Komisja Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej czy też wyłącznym prawie do inicjowania postępowania. 
Pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej jest zatem w pełni 
zależne od istnienia tego, co nazwiemy „wolą polityczną”. Obserwa-
cja życia politycznego i sposób rozumienia w kręgach politycznych 
racji Trybunału Stanu nie napawają optymizmem. Odpowiedzialność 
konstytucyjna staje się bowiem obecnie hasłem, argumentem podno-
szonym w sporach politycznych i daleko jej tym samym do sprawnie 
funkcjonującego instrumentu prawnego. Stanowi ona obecnie bardziej 
swego rodzaju ideę, niż rzeczywiście wpływa na kształtowanie postaw 
establishmentu państwowego. Zmniejsza się przez to jej znaczenie, a tym 
samym funkcje prewencyjne.

Warty bliższej refleksji jest również sam status sędziego Trybunału 
Stanu. Wobec części kandydatów konstytucja nie wymaga, by spełniali 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego. Oznacza to, że odno-
szą się do nich ogólne przepisy określone w art. 15 ustawy o Trybunale 
Stanu. W skład trybunału mogą zostać zatem wybrani obywatele polscy 
korzystający z pełni z praw publicznych, niekarani sądownie i niezatrud-
nieni w organach administracji rządowej. Postawić można w związku 
z tym pytanie, na ile kryteria te gwarantują zachowanie fundamentalnych 
atrybutów władzy sędziowskiej, czyli niezależności i niezawisłości?

W szczególności razi brak wymogu apolityczności sędziego i związa-
nego z tym zakazu przynależności do partii politycznych, związków za-
wodowych i prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić 
z zasadą niezawisłości. Co prawda konstytucja w art. 199 ust. 3 deklaruje 
niezawisłość sędziego Trybunału Stanu, niemniej przy braku dodatkowych 
gwarancji rozwiązanie to uznać należy za niewystarczające. Zgodzić trzeba 
się w tym względzie z Trybunałem Konstytucyjnym, który trafnie argu-
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mentował w sprawie dotyczącej sprawowania wymiaru sprawiedliwości 
przez asesorów, SK7/06, że niezawisły sąd tworzyć mogą jedynie osoby, 
którym prawo nadaje cechy niezawisłości i to nie tylko werbalnie deklaru-
jąc istnienie tej cechy, lecz kształtując taki system uwarunkowań działania 
sędziego, aby tę niezawisłość realnie i efektywnie zagwarantować.

Rola, jaką w demokratycznym państwie prawnym pełni Trybunał Sta-
nu, uzależniona jest także od oceny sprawności jego działania i realnej 
możliwości uruchomienia postępowania przeciwko osobom piastują-
cym najwyższe funkcje w państwie. Statystyki dotyczące działalności 
orzeczniczej Trybunału Stanu dowodzą jednoznacznie, że obecny kształt 
odpowiedzialności konstytucyjnej jest skrajnie niewydolny. Wydaje się 
również, że nie jest on wykorzystywany adekwatnie do rysujących się 
potrzeb. Merytoryczny finał przed Trybunałem Stanu znalazła jedynie 
tzw. afera alkoholowa, w której zapadły trzy wyroki uniewinniające 
i dwa skazujące. Od 2005 r. toczy się postępowanie przeciwko byłemu 
ministrowi Skarbu Państwa. Na skutek niewybrania przez Sejm upraw-
nionego oskarżyciela w sprawie tej Trybunał Stanu od pięciu lat nie 
może podjąć żadnej czynności.

Z punktu widzenia prakseologii funkcjonowania Trybunału Stanu funk-
cjonowanie Trybunału Stanu dalekie jest zatem od ideału. Być może 
przyczyny tego stanu rzeczy należy także poszukiwać w rozwiązaniach 
proceduralnych. Zastanawia chociażby, czy ustawodawca nie wprowadził 
w stosunku do wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności 
przed Trybunałem Stanu zbyt wygórowanych wymogów formalnych. Musi 
on odpowiadać standardom, jakie Kodeks postępowania karnego stawia 
przed aktem oskarżenia. Trudno jednak stawiać znak równości nawet od 
strony czysto formalnej pomiędzy czynnością procesową kończącą po-
stępowanie przygotowawcze w sprawie karnej a wstępnym wnioskiem, 
który ma jedynie prowadzić do zweryfikowania zasadności pociągnięcia do 
odpowiedzialności konstytucyjnej. Można również postawić pytanie, czy 
uzyskanie większości 3/5 ustawowej liczby posłów do podjęcia uchwały 
o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa 
Rady Ministrów lub członka Rady Ministrów jest w ogóle realne.

Obok podstawowej funkcji rozstrzygania w przedmiocie deliktu 
konstytucyjnego Trybunał Stanu posiada również kompetencje do 
orzekania w sprawach o przestępstwa. Dzieje się tak z momentem 
podjęcia uchwały w sprawie postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w stan oskarżenia za popełnione przez niego przestępstwo lub 
uchwały o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności 
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konstytucyjnej, z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu orzekania o od-
powiedzialność karną. W tym aspekcie swojej kognicji Trybunał Stanu 
przyjmuje kompetencje sądu karnego i bez wątpienia staje się organem 
wymiaru sprawiedliwości w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie ne-
gując potrzeby szczególnego reżimu pociągania do odpowiedzialności 
karnej prezydenta lub członka Rady Ministrów, można wątpić, na ile 
przeprowadzenie całego postępowania w obrębie jednego organu, 
przy niedopuszczalności kasacji, spełnia wymogi rzetelnego procesu 
karnego. W konsekwencji prowadzić to może do zasadniczego zróżni-
cowania zakresu uprawnień procesowych oskarżonego, w zależności 
od tego, czy jego sprawa będzie rozpoznawana przez sąd powszechny, 
czy też przez Trybunał Stanu.

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie władzy w nowoczesnym państwie 
prawa łączy się ściśle z jej kontrolą i odpowiedzialnością. Nie ma praw-
dziwej wolności, jeżeli władza nie działa w ramach prawa, dopuszczając 
się łamania konstytucji i ustaw. Sama idea usuwania ze sceny i spraw 
publicznych najwyższej rangi decydentów politycznych naruszających 
porządek prawny pozostawać musi zatem poza dyskusją. W stosunku 
do osób, które pełnią tego typu stanowiska, należy oczekiwać wyższych 
standardów etycznych i kompetencyjnych niż od innych urzędników czy 
obywateli. Pytanie jednak, czy obecny model odpowiedzialności konsty-
tucyjnej się sprawdził i czy uprawnione jest poszukiwanie jego zmiany. 
Z perspektywy piętnastu lat obowiązywania konstytucji i trzydziestu 
lat funkcjonowania Trybunału Stanu wydaje się, że ocena tego modelu 
wypada bardziej krytycznie niż aprobująco. Dotyczy to zarówno samego 
rozwiązania normatywnego, jak i dotychczasowej praktyki.

W trakcie dyskusji nad zmianą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
stanąć zatem powinien także problem odpowiedzialności przed Trybu-
nałem Stanu, poza kwestiami szczególnymi, jak chociażby wspomniany 
już status sędziów Trybunału Stanu czy też kwestia gwarancji proceso-
wych osoby odpowiadającej za przestępstwo. Rozważenia wymagałby 
także skrajny model zrezygnowania z odpowiedzialności konstytucyj-
nej i przyjęcia, że wyraża się ona w werdykcie przyszłych wyborców. 
Sprawnie funkcjonująca odpowiedzialność parlamentarna w systemie 
wielopartyjnym stanowić może wystarczające panaceum na naduży-
wanie władzy. Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Trybunału 
Stanu, a przede wszystkim obserwacja życia politycznego przekonuje, 
że potrzeba zmian w tym zakresie jest coraz bardziej pilna. Dziękuję 
państwu za uwagę
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Dr Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP.

Dr Piotr Zientarski

Funkcje Senatu.  
Podstawy konstytucyjne a praktyka

Ponad dwie dekady, jakie minęły od restytucji Senatu w 1989 r. oraz 
piętnaście lat praktyki politycznej pod rządami konstytucji z 2 kwietnia 
1997 r., pozwalają na sformułowanie ocen odnośnie do pozycji ustrojowej 
i funkcji Senatu. Pozwalają one także na wyciągnięcie pewnych wnio-
sków odnośnie do posiadanych przezeń kompetencji. Istotną rolę w ra-
mach wspomnianej organizacji pełnią funkcje Senatu, które determinują 
jego usytuowanie w strukturze organów państwa oraz specyfikę i rolę 
w systemie politycznym Polski. Występujący obecnie kryzys zaufania 
społecznego wobec instytucji państwowych wymusza poszukiwanie opty-
malnego kształtu tej instytucji. Oznacza to, że ewolucja, jaka dokonała 
się po 1989 r., nie została do tej pory zakończona, a Senat jako istotny 
element sprawowanej władzy wciąż podlega zmianom spowodowanym 
zmieniającą się rzeczywistością społeczno-polityczną.

Analiza działania Senatu prowadzi do wniosku, że izba ta posiada 
bardzo istotny dorobek legislacyjny i polityczny, bez którego obecny 
kształt polskiej rzeczywistości ustrojowej i politycznej byłby wyraźnie 
odmienny. Wśród funkcji Senatu wymienia się funkcje: po pierwsze, 
ustrojodawczą i ustawodawczą; po drugie, w bardzo ograniczonym 
zakresie kontrolną oraz, po trzecie, kreacyjną. W praktyce rola Senatu 
postrzegana jest głównie w kontekście jego udziału w procesie legislacyj-
nym. Rozpatrywanie roli izby drugiej wyłącznie jako jednego z organów 
władzy ustawodawczej jest jednakże znacznym zawężeniem jego roli 
ustrojowej i stabilizacyjnej, jaką pełni w ramach organu władzy pań-
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stwowej. Pojawiające się koncepcje utrzymania Senatu z jednoczesną 
likwidacją niektórych jego organów oraz Kancelarii Senatu nie znajdują 
racjonalnego uzasadnienia w istniejącym stanie rzeczy. W szczególności 
wniosek, jaki płynie z analizy źródeł i opracowań statystycznych, prowa-
dzi do konkluzji o nieracjonalności takiego działania nie tylko z punktu 
widzenia oceny merytorycznej, ale także od strony finansowej.

Statystycznie rzecz ujmując, w poprzedniej kadencji Senat uchwalił 
około pięciu i pół tysiąca poprawek, z tego około 80% zostało przy-
jętych przez Sejm – świadczy to o ogromnej pracy Senatu, dotyczącej 
wprowadzania poprawek i to poprawek często merytorycznych, cho-
ciażby wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, która 
też weszła jako poprawka Senatu.

Polski Senat łączy w ramach swej pozycji prawnoustrojowej różne 
role. Zestawiając rolę przedstawiciela narodu i organu państwowego, 
pierwszeństwo należy przyznać legalistycznemu aspektowi jego dzia-
łania, kwestią zasadniczą jest bowiem, że Senat musi działać na pod-
stawie zasady legalizmu. Jak wcześniej wspomniałem, analiza zakresu 
przedmiotowego działania Senatu prowadzi do konkluzji, iż główną 
rolę w ramach wspomnianej funkcji odgrywają kompetencje związane 
z ustrojodawstwem i ustawodawstwem, czyli szeroko pojęta legislatywa. 
Pozostałe funkcje, to jest kontrolna i kreacyjna, pełnią rolę może nie tyle 
drugorzędną, co ich realizacja nie stanowi przedmiotu działalności izby 
w stopniu tak wysoce znaczącym, aby można im przypisać przymiot 
wiodący. Nie zmienia to jednak faktu, że funkcja kontrolna realizowana 
jest także w ramach posiadanych przez izbę kompetencji ustawodaw-
czych, co przejawia się m.in. w kontroli aktów prawnych uchwalanych 
przez Sejm.

Wyżej wymienione kompetencje Senatu wynikają wprost z Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wyczerpują jednakże realizowanych prze-
zeń działań o bardzo istotnym znaczeniu dla państwa i jego obywateli, 
których źródłem jest przede wszystkim Regulamin Senatu. W tym kon-
tekście na uwagę zasługują trzy kwestie, których konieczność podniesie-
nia pojawiła się na gruncie obecnej praktyki stosowania Konstytucji RP 
i funkcjonowania Senatu. Chodzi mianowicie o kwestie: kadencyjności 
Senatu, sprawę opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz wykonywa-
nia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W tym zakresie obecnie istnieje 
konieczność dostosowania przepisów konstytucji zgodnie z wnioskami, 
jakie płyną z piętnastu lat jej stosowania. Stanowi to jedno z fundamen-
talnych zagadnień leżących u podstaw szeroko zakrojonej dyskusji nie 
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tylko w środowiskach przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego, 
ale także w środowiskach osób zawodowo trudniących się polityką.

W obecnym stanie prawnym, po wznowieniu działalności Senatu 
w 1989 r., opiekę nad polskimi emigrantami w imieniu Senatu sprawują: 
Marszałek Senatu oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą. Również rola Prezydium Senatu jest tutaj nieoceniona, bo-
wiem decyduje ona o podziale środków finansowych przeznaczonych 
z budżetu Kancelarii Senatu na wspieranie Polonii – od niedawna kom-
petencje w tym zakresie, to jest kwestia dwóch tygodni, podzielone 
zostały między Senat i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Znamienne 
jest, że i kompetencje w tym zakresie nie wynikają jednak z posta-
nowień ustawy zasadniczej. To samo dotyczy niewątpliwie realizacji 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Bez wątpienia jest to obecnie 
jedna z najistotniejszych kompetencji Senatu. Ta kompetencja stanowi 
przejaw wyznaczania przez Senat nowych obszarów działania, jest efek-
tem poczucia obowiązku kształtowania w społeczeństwie szacunku dla 
prawa. Wprowadzenie do Regulaminu Senatu przepisów regulujących 
procedurę podejmowania przez organy Senatu czynności mających na 
celu doprowadzenie do realizacji tych orzeczeń dostrzegł i z uznaniem 
przyjął sam Trybunał Konstytucyjny.

Zasadniczym celem regulacji miało się stać podejmowanie postępowań 
w sprawie inicjatyw ustawodawczych oraz wniesienia do Sejmu projek-
tów ustaw uwzględniających konsekwencje powstałe dla systemu prawa, 
w związku z wydawaniem orzeczeń przez Trybunał i przywracających 
stan konstytucyjności po wydaniu orzeczenia. Kompetencja realizacji 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego z całą pewnością winna być trak-
towana jako jedno z ustrojowych i priorytetowych zadań izby drugiej 
parlamentu. W obecnym stanie prawnym uzasadnione i konieczne jest 
nadanie wyżej wymienionym funkcjom trwałych podstaw normatywnych.

Na uwagę zasługuje także kierunek działań podejmowanych w Polsce, 
odnoszących się do koncepcji zmiany występującego systemu dwu-
izbowego. Kadencyjność Senatu stała się polem do dyskusji na temat 
tego, czy rozwiązanie, jakie przyjęto w Konstytucji RP, jest prawidłowe 
i jedynie właściwe. Chodzi mianowicie o fakt zrównania kadencji obu 
izb parlamentu i wynikające z tego równości długości sprawowania man-
datu przez posłów i senatorów. W świecie funkcjonują różnego rodzaju 
rozwiązania w tym względzie. Osiągnięcie kompromisu nastąpić może 
m.in. przez adaptację rozwiązań funkcjonujących w innych państwach 
bądź przez przyjęcie koncepcji pośrednich. Zasadne byłoby sięgnię-



cie – chociażby w celach porównawczych – do rozwiązań na przykład 
czeskich bądź amerykańskich, gdzie kadencja Senatu trwa sześć lat, a co 
dwa lata następuje wymiana – właściwie kooptacja – 1/3 składu senato-
rów. Także rozwiązania przyjęte w niektórych krajach, gdzie kadencja 
drugiej izby parlamentu jest dłuższa aniżeli kadencja pierwszej, wydają 
się być niezwykle ciekawe i warte rozważenia.

Nie budzi zatem wątpliwości, że doniosła rola ustrojowa Senatu wy-
rażająca się w jego funkcjach sprawia, że kwestią podstawową staje się 
dostosowanie postanowień Konstytucji RP do realiów aktualnych uwa-
runkowań społeczno-politycznych. Skłania to do konkluzji, że proces 
poszukiwania tożsamości drugiej izby i dookreślenia funkcji, jaką ma 
pełnić wśród organów władzy ustawodawczej, ale nie tylko, nie został 
do tej pory zakończony. Celem podstawowym jest zatem stworzenie 
optymalnych warunków do realizowania przez Senat jego kompetencji, 
których źródła poszukiwać należy w odpowiednio sformułowanych 
przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę. 

A teraz poproszę o wystąpienie pana Cezarego Grabarczyka, wice-
marszałka Sejmu, byłego przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka. Temat wystąpienia pana marszałka to „Prawa 
człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a praktyka”.
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Cezary Grabarczyk

Prawa człowieka w Konstytucji RP  
a praktyka

Szanowni Państwo!
Dziś mija dokładnie piętnaście lat od uchwalenia obecnie obowiązującej 

konstytucji. To bez wątpienia dobry moment do refleksji, zwłaszcza gdy 
chodzi o praktykę stosowania jej postanowień. Prawa człowieka w Konsty-
tucji RP a praktyka, to temat, którym chciałbym się dziś zająć, ale oczywiście 
prawa człowieka to zagadnienie zbyt obszerne, aby w zakreślonym czasie 
omówić jego całość. To będzie tylko przyczynek do dyskusji, mam jednak 
nadzieję, że dzisiejsza konferencja „Konstytucja jako fundament państwa 
prawa” będzie rozpoczęciem szerokiej dyskusji na ten temat.

W nauce prawa prawa człowieka definiuje się jako przynależne jedno-
stce prawa o doniosłym znaczeniu, odnoszące się do jej pozycji w pań-
stwie oraz służące jej w odniesieniu do norm prawa międzynarodowego, 
wewnątrzkrajowego lub ponadpaństwowego. Ze względu na nieostrość 
pojęcia pod koniec lat siedemdziesiątych czeski prawnik i uczony, Karel 
Vasak, sformułował systematykę, w której rozróżnił trzy generacje praw 
i wolności człowieka. Wyróżnił w pierwszej generacji fundamentalne 
prawa obywatelskie i polityczne, jak ochronę życia, wolność słowa, rów-
ność wobec prawa – to są te prawa pierwszej generacji. On użył także 
określenia prawa błękitne. W drugiej generacji wyróżnił prawa o cha-
rakterze gospodarczym, socjalnym i kulturalnym, a w trzeciej generacji 
prawa, wśród których wskazać należy prawo do pokoju, do rozwoju, 
do środowiska naturalnego, do komunikowania się, do wspólnego dzie-
dzictwa ludzkości oraz pomocy humanitarnej. To rozróżnienie ma o tyle 

Cezary Grabarczyk – wicemarszałek Sejmu. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka Sejmu V kadencji. Wieloletni adwokat.
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doniosły charakter, że nie tylko systematyzuje dość obszerny katalog 
praw i wolności, ale wskazuje również te z nich, których stosowanie ze 
względu na rangę i częstotliwość może napotykać  większe trudności.

Katalog praw i wolności ewoluuje i rozszerza się wraz ze wzrostem 
poziomu rozwoju cywilizacyjnego każdego kraju i społeczeństwa. Teoria 
ta w pewien sposób nawiązuje do koncepcji i hierarchii potrzeb Abra-
hama Maslowa, zgodnie z którą człowiek zaspokaja swoje potrzeby 
sekwencyjnie, to jest począwszy od tych najbardziej podstawowych do 
potrzeb wyższego rzędu, przy czym te ostatnie aktywują się dopiero 
po zaspokojeniu potrzeb niższego stopnia. Mamy tu zatem potrzeby 
biologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uzna-
nia oraz samorealizacji. W dzisiejszych czasach praktyka w Polsce nie 
napotyka szczególnych problemów ze stosowaniem praw i wolności 
pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, ale 
zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, jak potrzeba bezpieczeństwa, 
przynależności i szacunku, już niekiedy tak.

Jak pokazują dane liczbowe, ma to swoje odzwierciedlenie w praktyce. 
Spośród wszystkich przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej regu-
lujących prawa i wolności, stanowiących wzorce kontroli sprawowane 
przez Trybunał Konstytucyjny, najczęściej wykorzystywane są te, które 
regulują prawa i wolności generacji pierwszej, ze szczególnym wskaza-
niem na art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

W art. 32 ust. 1, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, 
wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, 
znajduje odzwierciedlenie zasada równości. W latach 2006–2010 prze-
pis ten stanowił wzorzec aż dziewięćdziesiąt osiem razy, z czego aż 
w trzydziestu dziewięciu przypadkach Trybunał Konstytucyjny orzekł 
o niezgodności badanego przepisu z wzorcem konstytucyjnym. Wy-
raźna, choć powolna tendencja spadkowa każe patrzeć z optymizmem 
w przyszłość. Podobnie wygląda stosowanie art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. 
Stanowi on, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpa-
trzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd. W latach 2006–2010 przepis ten stanowił 
wzorzec dziewięćdziesiąt pięć razy, z czego aż w trzydziestu ośmiu przy-
padkach Trybunał Konstytucji orzekł o niezgodności badanego przepisu 
z wzorcem. I tu, podobnie jak przy art. 32 ust. 1, można zaobserwować 
wyraźną tendencję do zmniejszania liczby spraw, w których skutecznie 
zarzuca się naruszenie prawa do sądu, ale jak wspomniałem już wyżej, 
wierzę, że jest to wynikiem ewolucji krajowego porządku prawnego.
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Dla przykładu warto tu przypomnieć uchwaloną w 2004 r., następnie 
nowelizowaną w 2009 r. ustawę o skardze na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 
zwłoki, ale i chociażby nowelizację art. 394 § 2 Kodeksu postępowania 
cywilnego, która po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wprowadziła 
możliwość zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalają-
cego wniosek o wyłączenie sędziego, złożony w postępowaniu przed 
sądem drugiej instancji. Brak takiej możliwości został wcześniej uznany 
przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji 
RP. W obydwu tych przypadkach dużą rolę w usuwaniu niezgodności 
z konstytucją odegrały: Trybunał Konstytucyjny, parlament, a nawet 
Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Ale mówiąc o konstytucyjnych prawach i wolnościach, nie sposób nie 
wspomnieć o rzeczniku praw obywatelskich, który z dużą aktywnością 
działa na rzecz ich ochrony i rozkwitu. Z danych liczbowych przed-
stawionych przez rzecznika wynika, że w latach 2000–2010 rzecznik 
praw obywatelskich składał rocznie od dziesięciu do dwudziestu ośmiu 
wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, przy czym w okresie ostatnich 
pięciu lat zanotować można trend spadkowy w tej materii: w 2006 r. 
wniosków było dwadzieścia sześć, w 2010 r. – dziesięć.

Do kompetencji rzecznika należy również możliwość przystąpienia do 
skarg konstytucyjnych. I tak od 2000 r. do 2010 r. rzecznik dokonywał 
tego od dziesięciu do dwudziestu ośmiu razy rocznie, przy czym od 
2007 r. zanotowano tu stały spadek, z piętnastu w 2007 r. do dziesięciu 
razy w 2010 r. Warto w tym miejscu sięgnąć do zasobów rzecznika praw 
obywatelskich, by zilustrować jego aktywność. W październiku 2007 r. 
rzecznik praw obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosek o zbadanie konstytucyjności art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu 
pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymu-
sowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wątpliwości rzecznika wzbudziły zawarte w ustawie ograniczenia 
uprawnień do otrzymywania świadczeń pieniężnych za pracę przymuso-
wą. W tamtym czasie ustawa przyznawała uprawnienia do świadczenia 
pieniężnego obywatelom polskim, którzy podczas II wojny światowej 
i w okresie powojennym poddani zostali represjom w postaci depor-
tacji, do pracy przymusowej. Warunkiem otrzymania świadczenia było 
wywiezienie do pracy przymusowej, ale ustawa uzależniła to prawo 
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również od miejsca zamieszkania na terytorium Polski bezpośrednio 
przed deportacją oraz od miejsca wykonywania pracy przymusowej, 
które powinno znajdować się na terytorium III Rzeszy i terenów przez 
nią okupowanych lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
i terenów przez niego okupowanych. 

Rzecznik praw obywatelskich dostrzegł w tej regulacji niebezpieczeń-
stwo naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej oraz zasady rów-
ności, albowiem mogłoby to oznaczać pozbawienie obywateli polskich 
prawa do rekompensaty tylko z racji tego, że zostali deportowani spoza 
terytorium Polski lub zostali wywiezieni do pracy przymusowej z dala 
od swego miejsca zamieszkania, lecz przesiedlenie odbyło się w grani-
cach terytorium państwa polskiego z 1 września 1939 r. W tej ważnej – 
z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej i historycznej – sprawie 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 grudnia 2009 r. podzielił 
stanowisko rzecznika praw obywatelskich, uznając, że taki zakwestiono-
wany przepis jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim pomija 
przesłankę deportacji, wywiezienia do pracy przymusowej w granicach 
przedwojennego państwa polskiego.

Dla lepszego zilustrowania praktyki konstytucyjnej na potrzeby ni-
niejszego referatu pozwoliłem sobie przygotować krótkie zestawienie 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wydanych w trakcie obowiązy-
wania aktualnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które odbiło się 
szerokim echem w świadomości obywateli. 

Tymczasowe aresztowanie. Doniosły w praktyce problem możliwo-
ści przedłużania okresu tymczasowego aresztowania poruszył Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z 24 lipca 2006 r. wydanym wskutek skarg 
konstytucyjnych dwóch osób tymczasowo aresztowanych. W owym cza-
sie art. 263 § 4 Kodeksu postępowania karnego dopuszczał możliwość 
dalszego przedłużania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, 
przekraczający odpowiednio dwanaście miesięcy w postępowaniu przy-
gotowawczym lub dwa lata w postępowaniu sądowym, jeżeli wystąpiła 
taka konieczność z powodów enumeratywnie wyliczonych w tym prze-
pisie. Problem polegał jednak na tym, że ostatni punkt tego wyliczenia 
to jest, cytuję: „a także z powodu innych istotnych przeszkód, których 
usunięcie było niemożliwe”, zdaniem skarżących był zbyt ogólnikowy, 
a przez to niezgodny z ustawą zasadniczą. Trybunał przyjął powyższą 
argumentację, uznając niezgodność wskazanego przepisu z wzorcem 
wskazanym w art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 konstytucji 
w zakresie postępowania przygotowawczego. W uzasadnieniu wyroku 
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wyraźnie podkreślił, że zaskarżony przepis ograniczając korzystanie 
z konstytucyjnych wolności i praw dokonuje tego w sposób na ty-
le nieprecyzyjny, a zatem arbitralny i szeroki, że narusza samą istotę 
konstytucyjnie chronionej wolności. Jednocześnie Trybunał podkreślił 
fakt problematycznej relacji instytucji tymczasowego aresztowania do 
zagwarantowanej art. 41 konstytucji wolności osobistej. Przypomniał, że 
od 1994 r. do 10 stycznia 2006 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
rozpatrywał przeciwko Polsce pięćdziesiąt skarg wynikłych z tego tytułu, 
z czego aż trzydzieści osiem razy nasz kraj przegrał postępowanie.

Problemy rodzi nie tylko niedoskonałość krajowych norm, ale tak-
że proces stosowania prawa, w tym długotrwałość w stosowaniu tego 
środka zapobiegawczego. Europejski Trybunał Praw Człowieka zwracał 
między innymi uwagę na fakt zbyt pobieżnego uzasadniania przez sądy 
postanowień stosujących tymczasowe aresztowanie. Obecnie przepisy 
postępowania karnego nie zawierają już tej groźnej dla przewlekania 
postępowania karnego regulacji.

Wolność słowa. Na temat wolności słowa i silnie związanej z nią 
wolności prasy obszernie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 12 maja 2008 r. Orzeczenie to jest prawdziwą skarb-
nicą przemyśleń o realizacji wolności słowa na tle uregulowań polskiej 
konstytucji. Śmiało można powiedzieć, że ma ono istotny wpływ na re-
alizację tej wolności. Tłem wyroku była skarga konstytucyjna, jaką złożył 
redaktor jednej z gazet po tym, jak został uznany winnym popełnienia 
przestępstwa pomówienia pracowników sądowych jednego z sądów 
rejonowych oraz sądu okręgowego. Skarga zarzucała niezgodność norm 
zawartych w art. 212 § 2 i art. 213 § 2 Kodeksu karnego z art. 54 ust. 1 
konstytucji w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji oraz w związku z art. 14 
konstytucji przez ograniczanie wolności słowa. W sprawie tej Trybunał 
Konstytucyjny wydał wyrok zakresowy, orzekając między innymi, że art. 
213 § 2 Kodeksu karnego w zakresie odnoszącym się do przestępstwa 
z art. 212 § 2 jest niezgodny z konstytucją w części obejmującej zwrot 
służący obronie społecznie uzasadnionego interesu, gdy zarzut dotyczy 
postępowania osób pełniących funkcje publiczne. Wzorcem konstytucyj-
nym wykorzystywanym w tym przypadku przez Trybunał Konstytucyjny 
był art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Na przytoczenie zasługują twierdzenia Trybunału, stały się one bo-
wiem punktem wyjścia do dalszych rozważań na temat zakresu wolności 
słowa. Trybunał stwierdził, że zapewniona w art. 54 konstytucji wolność 
słowa – każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów 



oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji – oznacza w istocie 
trzy odrębne, acz powiązane i uzależnione od siebie wolności jednost-
ki. Są to: wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania 
informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji, przy czym dwie 
ostatnie, to jest pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji, nie musi 
być ze sobą ściśle powiązane, gdyż obywatel ma wolność wyboru w za-
kresie głębokości partycypacji w życiu społecznym.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć, iż katalog praw i wolności 
obywatelskich nie znajduje podstaw do krytyki, ale także system gwaran-
cji dla praw i wolności obywatelskich zasługuje na uznanie. To uznanie 
należy się twórcom konstytucji. Można powiedzieć, iż tak jak zaznaczyłem 
na samym wstępie referatu, wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wraz ze 
zmieniającą się hierarchią potrzeb jednostek katalog w przyszłości będzie 
ewoluował, ale dziś jest on wystarczający, system gwarancji skuteczny 
i tym chciałbym zakończyć swoje wystąpienie. Dziękuję. 

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Dziękuję bardzo panu marszałkowi za bardzo interesujący wykład 
i bardzo proszę pana profesora Grzegorza Rydlewskiego z Uniwersytetu 
Warszawskiego o zabranie głosu na temat: „Relacje między Radą Mini-
strów a Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne 
a praktyka”.
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Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski

Relacje pomiędzy Radą Ministrów  
a Prezydentem RP. 

Założenia konstytucyjne i praktyka

Panie Przewodniczący! Panowie Marszałkowie! Szanowni Państwo!
Konstytucja to oczywiście także opis (kreacja) systemu rządów, a sys-

tem rządów to również kształt i funkcjonowanie egzekutywy. Nie jest 
rzecz jasna moim zadaniem powtarzanie tego, co w konstytucji jest na 
ten temat napisane, ale chciałbym wykorzystać tę okazję, by zwrócić re-
trospektywnie uwagę na cztery zbiory skojarzeń usytuowane w czterech 
różnych płaszczyznach, które mogą być pomocne przy analizie przyjętych 
w 1997 r. rozwiązań modelowych dotyczących relacji między Radą Mini-
strów a Prezydentem RP. Relacji, które układają się w model dualistycznej 
egzekutywy funkcjonujący w środowisku ustrojowym równowagi i współ-
działania władz. W tym kontekście istotna zdaje się być w równej mierze 
płaszczyzna historyczna, porównawcza, systemowa, jak i polityczna.

W pierwszej z nich, płaszczyźnie historycznej, jako podstawowe zagad-
nienie pojawia się kwestia porównania pozycji, kompetencji i narzędzi, 
które prezydent, jako głowa państwa, miał w relacjach do Rady Mini-
strów przed wejściem w życie konstytucji, która nas tutaj zgromadziła 
i pod rządami której funkcjonujemy oraz tej pozycji, którą wyznaczyła 
prezydentowi obecnie obowiązująca konstytucja. 

Bez wchodzenia w szczegóły, zauważyć trzeba, co jak sądzę wspólnie 
na tej sali pamiętamy, że w istotnych kwestiach dzisiejsza pozycja prezy-
denta jest słabsza. Dotyczy to w szczególności niektórych uprawnień przy 
konstrukcji rządu – myślę tutaj o tym, co określało się mianem ministrów 
prezydenckich, a co związane było ze zdolnością głowy państwa wpływania 

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski – kierownik Zakładu Nauki o Państwie i Admi-
nistracji Publicznej INP Uniwersytetu Warszawskiego.
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na obsadę personalną ministrów właściwych w zakresie obrony narodo-
wej oraz spraw wewnętrznych i zagranicznych. Dotyczy to także ustania 
możliwości wpływu na działania istniejącego już gabinetu ministrów, ma-
terializującej się w prawie do zwoływania w sprawach szczególnej wagi 
dla państwa decyzyjnych posiedzeń Rady Ministrów i przewodniczenia 
tym posiedzeniom. Na marginesie zauważyć trzeba, iż z faktu, że żaden 
z dwóch prezydentów mających takie uprawnienia z nich nie skorzystał, 
nie można wyprowadzać tezy o braku ustrojowego znaczenia tego roz-
wiązania konstytucyjnego. Wraz z wprowadzeniem konstruktywnego 
wotum nieufności dla Rady Ministrów ograniczeniu uległy też możliwości 
dyskrecjonalnej interwencji prezydenta w formie skrócenia kadencji Sejmu 
i zarządzenia wyborów w sytuacji wyrażenia przez Sejm wotum nieufności 
gabinetowi ministrów, co pośrednio miało do 1997 r. wpływ na zdolność 
prezydenta do rozstrzygania o składzie rządu.  

W perspektywie historycznych zmian swoje znaczenie ma fakt, że 
w świetle obecnie obowiązującej konstytucji nie jest już tak, jak pod rzą-
dami ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych 
stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, że w dziedzinie stosunków 
zagranicznych oraz w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpie-
czeństwa państwa pozycja prezydenta wyznaczona jest przez przypisanie 
uprawnień „ogólnego kierownictwa”.  Obowiązująca konstytucja, w ramach 
konstrukcji art. 126 konstytucji, przydaje Prezydentowi RP uprawnienia 
najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej, gwaranta ciągłości władzy 
państwowej, organu, który czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi 
na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności 
i niepodzielności jego terytorium. W tym kontekście nie ulega wątpliwości, 
że zadania Prezydenta RP wiążą się z ochroną najbardziej podstawowych 
wartości państwa, jakimi są suwerenność, integralność terytorialna, bezpie-
czeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Nie ulega jednak także równocześnie 
wątpliwości, że w miejsce uprawnień stanowiących podstawą aktywno-
ści głowy państwa stały się w świetle obecnie obowiązującej konstytucji 
przede wszystkim uprawnienia w zakresie inspirowania, konsultowania, 
opiniowania, hamowania, arbitrażu politycznego oraz udziału w procesach 
wymagających również aktywności i stanowiska organów rządowych, 
parlamentu lub Trybunału Konstytucyjnego. 

W perspektywie porównawczej, niezależnie od sygnalizowanej zmiany, 
zauważyć trzeba jednak, że prezydent, zgodnie z polską konstytucją, jest 
wyposażony w realne i znaczące kompetencje.  Kiedy przypomnimy sobie 
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o różnych mutacjach systemów parlamentarno-gabinetowych, zauważymy 
bez trudności, że rozwiązania mogą w tych sprawach być jakościowo 
zróżnicowane. Może to być model, w którym głowa państwa ma pozy-
cję władczą, może być to głowa państwa wyposażona w kompetencje 
symboliczne, a może być organ mający kompetencje o sile pośredniej 
i być usytuowana jako arbiter-mediator, strażnik, podmiot moderujący 
i integrujący.  

W ujęciu systemowym relacje między Radą Ministrów i Prezyden-
tem RP są najbliższe trzeciemu ze wskazanych wyżej rozwiązań. Pre-
zydent nie jest ani władczy, ani też symboliczny. To prawda, że liczne 
kompetencje prezydenta są reaktywne lub mają status inicjatywy, która 
uzależniona jest w ostatecznym rachunku od sposobu reakcji innego 
organu. To prawda, że instytucja kontrasygnaty uzależnia wejście w ży-
cie licznych aktów urzędowych prezydenta od podpisu prezesa Rady 
Ministrów. Prezydent ma jednak mimo tych wszystkich okoliczności 
realne uprawnienia. Myślę tu między innymi o tym wszystkim, co jest 
jego aktywną rolą w procesie legislacyjnym: inicjatywa w sprawie pro-
jektu ustawy o zmianie konstytucji (której – przypomnijmy – nie ma 
Rada Ministrów), inicjatywa ustawodawcza, zdolność wystąpienia do 
Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy 
z konstytucją,  możliwość przekazania z umotywowanym wnioskiem 
ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia, czyli tzw. weto, które dla 
przełamania wymaga, jakże znacznej na tle zróżnicowania politycznego 
Sejmu, większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawo-
wej liczby posłów. Myślę także o prawie prezydenta do wnioskowania 
do Sejmu o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności 
przed Trybunałem Stanu w ramach odpowiedzialności konstytucyjnej. 
Można ten katalog uprawnień rozszerzać, z czego rzecz jasna rezygnuję 
w tym miejscu. Zauważmy tylko, że w konstytucji zawarto rozwiązania, 
co do których, jak je wprowadzano, zastanawiano się, czy kiedykolwiek, 
a jeśli już, to jak, zostaną wykorzystane. Myślę choćby o rozwiązaniu 
art. 162 konstytucji, które pozwala prezydentowi nie przyjąć dymisji 
Rady Ministrów, jeśli to jest spowodowane ustąpieniem prezesa Rady 
Ministrów. Wszyscy mówili, że nigdy to nie nastąpi, dzisiaj już wiemy, 
że nastąpiło, że takie rozwiązanie miało miejsce. 

Nie ma wątpliwości, że konstytucja z 1997 r. widziała – aktualne do 
dziś, jak sądzę, są przesłanki – by głowę państwa sytuować systemowo 
na pozycji, którą wyznaczyła poetyka art. 126, materializująca się w takich 
identyfikacjach statusu, jak: strażnik bezpieczeństwa państwa, strażnik 
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nienaruszalności i niepodległości terytorialnej, gwarant ciągłości państwa, 
najwyższy przedstawiciel państwa. 

W ujęciu systemowym, w relacjach do Rady Ministrów ten model anali-
zować trzeba na gruncie ogólnych zasad podziału, równowagi i współdzia-
łania władz, między innymi w zestawieniu z treściami art. 146 konstytucji, 
który stanowi o kompetencjach Rady Ministrów, przypisując temu organowi 
prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa i ustanawiając 
zasadę, zgodnie z którą do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa 
niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorial-
nego. W tym kontekście dostrzegałbym też znaczenie – bo dla tej relacji 
to znaczenie jest istotne – wpisania w art. 148 o prezesie Rady Ministrów, 
silnych kompetencji szefa gabinetu ministrów, co jak sądzę, odzwiercie-
dla kierunek zmian w egzekutywie. Jeśli do tych regulacji dodamy treści 
art. 7 o legalizmie i art. 10 o modelu organów, to mamy pewną wyraźnie 
zarysowaną konstrukcję stosunków w ramach władzy wykonawczej. Jaką 
konstrukcję? Podpowiedzią mogą być treści zawarte w postanowieniu 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r., które wydane zosta-
ło w odpowiedzi na wniosek prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie 
sporu kompetencyjnego w sprawie określenia konstytucyjnego organu 
państwa, który jest właściwy do reprezentowania Polski w posiedzeniach 
Rady Europejskiej. W świetle przywołanego tu postanowienia jeszcze 
wyraźniej widać, że jest to konstrukcja stosunków opartych na podziale 
na zasadach współdziałania, a więc na obustronnej otwartości na współ-
pracę i efektywną gotowość jej podjęcia. Konstrukcja w ramach, której 
wymóg współdziałania w odniesieniu do zadań prezydenta z prezesem 
Rady Ministrów występuje w znacznie większym zakresie.

I płaszczyzna ostatnia, polityczna, tej refleksji. Kiedy w perspektywie 
retrospektywnej mówimy o konstytucji, która od 1997 r. jest  zasadą za-
sad, możemy zauważyć, że  od 17 października 1997 r.  było pięć parla-
mentów, trzech prezydentów  i dziewięć albo siedem rządów. Dziewięć, 
jeśli policzymy krótki okres funkcjonowania w tym czasie rządu Włodzi-
mierza Cimoszewicza i jeśli rząd Marka Belki policzymy dwa razy, bo 
z punktu widzenia konstytucyjnego tak by trzeba zrobić, z uwagi na brak 
uzyskania wotum zaufania w Sejmie przez pierwszy z tych gabinetów. 
A więc to sytuacja, w której tych trzech prezydentów, którzy przecież 
nie przyszli znikąd, bo przyszli z jakimś systemem wartości i jakimiś 
powiązaniami politycznymi, z jakimś pomysłem programowym, zderza-
ło się z różnymi rządami. Te zderzenia, gdyby przypomnieć hasłowo, 
bo pewno szczegóły pamiętamy, określały kolejno: szorstka przyjaźń, 
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wzmacnianie, wzajemne blokowanie i – obecnie – współdziałanie. To 
wszystko już mamy za sobą i w tym czasie mieliśmy w tej praktyce, która 
odbywała się w ramach ram konstytucji z 1997 r., różne doświadczenia. 

Po pierwsze, mieliśmy różne sposoby korzystania przez głowę państwa 
z jej uprawnień i wykorzystywanie narzędzi, które głowa państwa posia-
da, takich jak: inicjatywa, weto, odesłanie otrzymanej do podpisu ustawy 
do Trybunału Konstytucyjnego. To żywe rozwiązania, z których dyskusję 
wzbudza przede wszystkim prawo wetowania ustaw, w tym znaczna 
większość w izbie niezbędna do odrzucenia weta przez Sejm. Osobiście 
uważam, że weto jest w polskich warunkach pewnym instrumentem 
porządkowania sceny politycznej przy najważniejszych sprawach, że to 
rozwiązanie konstytucyjne nie musi być traktowane jako przejaw nadmier-
nej interwencji prezydenta w proces ustawodawczy. Wręcz przeciwnie, 
w warunkach cechujących się znaczną stabilnością ostrych podziałów 
politycznych i utrzymującej konieczności rządów koalicyjnych, w sytuacji 
konieczności dokonywania trudnych wyborów, za którymi nie powinna 
stać mizerna większość w Sejmie, weto (nie tylko faktyczne, ale i poten-
cjalne – kto wie, czy właśnie nie przede wszystkim takie) stanowi ważny 
instrument racjonalizacji relacji między organami władzy w Polsce.  

Po wtóre, życie pokazało, że są w konstytucyjnym modelu relacji mię-
dzy Radą Ministrów i prezydentem także rozwiązania, które nie dają pod-
staw do uznania ich jako instrumentów wzajemnych stosunków szczegól-
nie ważnych w perspektywie 15 lat od uchwalenia ustawy zasadniczej. 
Myślę przede wszystkim o Radzie Gabinetowej. W praktyce instytucja ta 
była wykorzystywana głównie do celów wizerunkowych. Jako narzędzie 
symbolicznego pokazywania przez głowę państwa i gabinet ministrów, 
że w jakichś sprawach te organy są razem, albo też, by pokazać, że 
optyka tych podmiotów jest w jakiejś sprawie, czy grupie spraw, różna. 
W jednym i drugim przypadku to bardziej narzędzie z obszaru PR niż 
z obszaru podejmowania jakiegoś wspólnego myślenia, bo pamiętamy, 
jaka jest dla tej instytucji ograniczona przestrzeń konstytucyjna.

Po trzecie, doradzam jednak ostrożność w ocenach, także i w tym przy-
padku. Niektóre rozwiązania konstytucyjne mogą podlegać napełnianiu 
zupełnie różnymi treściami. Dobry przykład stanowi Rada Bezpieczeń-
stwa Narodowego. Byliśmy, na podstawie tego samego przepisu art. 135, 
świadkami bardzo różnego wykorzystania tego organu, konstytucyjnie 
opisanego bardzo ogólnie. Prezydent Aleksander Kwaśniewski uczynił 
z tego organu pole spotkania z osobami pełniącymi funkcje najważniej-
szych organów funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Prezydent 
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Lech Kaczyński –  polem spotkania z reprezentantami swojego zaplecza 
politycznego. W przypadku prezydenta Komorowskiego widzimy próby, 
by wyjść  poza spotkania osób pełniących funkcje najważniejszych or-
ganów w państwie i stworzyć coś, co mogłoby być miejscem spotykania 
się również sił politycznych, mających legitymację parlamentarną. Jest 
to bez wątpienia ciekawa koncepcja znalezienia jakiegoś zinstytucjona-
lizowanego miejsca do budowania katalogu tych wartości, które można 
i należy postawić poza sporem politycznym. 

Po czwarte, dostrzegać trzeba, że relacje konstytucyjne między Radą 
Ministrów i prezydentem są nie tylko przedmiotem określonej praktyki, 
ale i obszarem mniej lub bardziej sformalizowanych projektów zmian. 
Przypomnieć wypada dla przykładu, że w  2009 r., premier Donald Tusk 
proponował, żeby tak zmienić konstytucję, aby władza wykonawcza oparła 
się na gabinecie popieranym przez większość parlamentarną. W idących 
w tym kierunku pomysłach, wybrany w wyborach już nie bezpośrednich, 
ale przez Zgromadzenie Narodowe, prezydent pozbawiony byłby prawa 
weta. Mieliśmy też  inną koncepcję, która bardziej pachnie konstytucją 
kwietniową. Pamiętamy stanowisko trzech byłych prezesów Trybunału 
Konstytucyjnego z lutego 2009 r., które z jednej strony podzielam w pełni, 
kiedy mówi o silnej polaryzacji sceny politycznej i ścieraniu się zasadniczo 
różnych koncepcji rządzenia i systemu funkcjonowania mechanizmów 
demokratycznych, a także aspiracji w zakresie uprawiania polityki zagra-
nicznej. Ale które jest już moim zdaniem dyskusyjne, gdy z powyższej 
charakterystyki wyprowadza ocenę, że nie można wypracować przyjaznej 
czy chociażby lojalnej polityki współdziałania w relacjach między głową 
państwa i rządem mającymi różny rodowód polityczny. Ja bym wręcz 
ocenił, że właśnie siła podziałów politycznych w Polsce zmusza do poszu-
kiwania i budowania narzędzi współdziałania i równoważenia w systemie 
podzielonych władz. Alternatywa silny premier albo silny prezydent wydaje 
się być może atrakcyjna w kontekście efektywności technologicznej. W wa-
runkach silnych podziałów politycznych w społeczeństwie, stanowi ona 
jednak dyskusyjne ujęcie zagadnienia w kontekście potrzeby budowania 
szerokiego poparcia dla dokonywanych wyborów programowych i praw-
nych w państwie, a jej jednostronne rozstrzygnięcie osobiście uważam, za 
projekt dyskusyjny. Dostrzegam w takim jednoznacznym wyborze dużą 
dawkę zagrożeń bezpieczeństwa politycznego.

Dla dyskusji o ewentualnych zmianach w podstawach relacji między 
Radą Ministrów i prezydentem, jak się wydaje, punktem odniesień trzeba 
uczynić dwie refleksje ogólniejsze. Po pierwsze, przy rozważaniu zagad-
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nienia pozycji obu tych podmiotów, a szczególnie pozycji wzajemnej 
prezesa Rady Ministrów i prezydenta, uwzględnić trzeba, że współcze-
śnie w istocie na świecie ma miejsce w większym stopniu wzmacnianie 
rozwiązań o charakterze współrządzenia niż relacji bazujących na mono-
polu jednego organu. Na naszych oczach kształtuje się model rządzenia 
wielopoziomowego, wielopodmiotowego i wielopasmowego. Podejmo-
wane są próby dopełniania mechanizmów demokracji większościowej 
przez różne mechanizmy konsensualne, mechanizmy deliberatywnej 
demokracji. Obok oczywistych kryteriów i wymagań prakseologicznych, 
związanych z potrzebą działania skutecznego, sprawnego i w czasie 
rzeczywistym, coraz mocniej dają o sobie znać w przestrzeni publicznej 
oczekiwania z obszaru wielokryterialności aksjologicznej, społecznej, 
prawnej, ekonomicznej, politycznej, umownej. Osobiście sądzę, że w tych 
warunkach model zrównoważonej, współdziałającej, dualistycznej władzy 
wykonawczej w państwie ma swoje niewątpliwe plusy.

To prowadzi mnie do refleksji, że jest w systemie polskim konstytucyjnym 
zapotrzebowanie na istnienie arbitra, arbitra nie administracyjnego, takiego, 
który nie jest operatorem bieżącym, ale który jest wyrazicielem, strażnikiem 
wspólnych wartości i który jest wyposażony w niezbędne narzędzia mode-
rowania, hamowania i korygowania. Sądzę, nawet jestem o tym głęboko 
przekonany, że takie były też intencje towarzyszące kreacji obecnego modelu 
konstytucyjnego układu relacji wewnątrz egzekutywy. Wówczas, kiedy te 
rozwiązania tworzono, dawały o sobie znać przede wszystkim przekształcenia 
transformacyjne. Wydaje się, że także obecnie, w perspektywie cywilizacji 
globalnych zmian i napięć oraz konfliktów interesów, jest zapotrzebowanie 
społeczne na arbitraż społeczny i polityczny w przestrzeni publicznej. Wy-
daje mi się też, że są przesłanki, aby w tym kontekście sytuować instytucję 
prezydenta. Nie chcę tutaj sięgać po wyniki badań opinii publicznej, ale 
głowa państwa dysponuje zasobem do udziału w rządzeniu, ma zaufanie 
w trochę większym zakresie niż inni. I co więcej, wydaje mi się, że oddalenie 
od bieżącej gry administracyjnej jest z tym też związane.

Kiedy by mnie ktoś spytał, czy jednak potrzeba więcej uprawnień dla 
prezydenta, czy mniej tych uprawnień, to bym stwierdził, że nie ma jednej 
odpowiedzi na takie pytanie. Odpowiedź jest różna dla różnych sytuacji, 
dla różnego myślenia, ale jestem głęboko przekonany co do jednego. Ja-
kąkolwiek odpowiedź byśmy dali, jeśli chodzi o zmianę, to nie powinna 
być to zmiana na dziś, dla tego prezydenta, dla tego rządu. Powinna być 
to zmiana, nad którą się pracuje, nad którą się myśli nie w kontekście 
nazwisk, ale w kontekście ustroju państwa. Dziękuję bardzo. 
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Prof. dr hab. Marek Chmaj

Kierunki zmian Konstytucji RP. 
Uwagi de lege ferenda

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Wiemy, że cały czas poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy jest 

idealna konstytucja i czy można wskazać cechy takiej idealnej konstytucji. 
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo trudna, idealnej konstytucji 
nie ma, natomiast taka idealna konstytucja, która mogłaby powstać, po-
winna mieć trzy cechy: po pierwsze, powinna być zrozumiała, tak żeby 
przeciętny obywatel mający maturę po wzięciu jej tekstu do ręki wiedział, 
co jest w tej konstytucji napisane. Druga cecha dobrej konstytucji to jest 
zwięzłość. Taka idealna konstytucja nie może być za bardzo rozbudo-
wana, powinna się zmieścić na dziesięciu stronach znormalizowanego 
wydruku. Nasza, przy bardzo dobrej woli, zajmuje około trzydziestu stron, 
a konstytucja europejska w swojej pierwotnej wersji miała trzysta stron. 
Wiem, że to podsumowanie dorobku wspólnot, ale byłoby pomyłką 
mówienie o tym jako o konstytucji. To była druga cecha. Trzecia cecha 
dobrej konstytucji to stabilność. Jak już coś uchwalamy, jak konstytucja 
jest fundamentem, kręgosłupem państwa prawnego, to ta konstytucja 
musi funkcjonować przez odpowiedni okres.

Dzisiaj mamy piętnastolecie uchwalenia konstytucji. W ciągu tych 
piętnastu lat było piętnaście inicjatyw dotyczących zmiany konstytucji. 
Dokonano dwóch zmian: jedna dotycząca ekstradycji i druga zakazująca 
kandydowania do Sejmu, Senatu czy na urząd prezydenta de facto osób 
skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu. Obydwie nowelizacje oce-
niam krytycznie, nie są napisane najlepiej. Nowelizacja dotycząca ekstra-
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dycji jest zbyt szeroka, przepis art. 55 jest zbyt rozbudowany, natomiast 
zakaz kandydowania do Sejmu czy Senatu dotyczy tylko i wyłącznie 
osób skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu na karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i ściganej z oskar-
żenia publicznego, a to oznacza, że osoba skazana na karę ograniczenia 
wolności lub karę grzywny kandydować może, i to z powodzeniem.

Jeżeli oceniamy kryterium stabilności, trzeba sobie też powiedzieć 
jedno. Na piętnaście inicjatyw żadna nie wypłynęła z Senatu, co może 
dziwić, bo Senat ma bardzo duży dorobek w tym zakresie. W poprzed-
niej kadencji funkcjonowała w Senacie podkomisja konstytucyjna, której 
przewodniczącym był tutaj siedzący pan senator, doktor prawa konsty-
tucyjnego Piotr Zientarski. Komisja miała bardzo interesujący dorobek, 
nie przekuło się to, niestety, na inicjatywę w zakresie zmiany konstytucji.

Rozważając kierunki zmian konstytucji chciałbym wskazać na naj-
ważniejsze. Otóż konstytucjonaliści są w ogromnej swojej większości 
zgodni, że obecna konstytucja działa prawidłowo, nie było większych 
kryzysów politycznych, co więcej, że konstytucja potwierdziła swoją 
przydatność w momentach kryzysu, na przykład po katastrofie smo-
leńskiej. Warto natomiast dokonać nowelizacji, drobnych lub istotniej-
szych, odnośnie do funkcjonowania poszczególnych organów państwa. 
Między innymi zgłasza się projekt ograniczenia liczebności Sejmu. 
Obecnie Sejm liczy chyba zbyt wielu posłów – proszę wybaczyć, Pa-
nie Marszałku – status posła nie jest prestiżowy. Warto ograniczyć 
skład izby. Nie wiem, czy o połowę, czy do trzystu posłów. Warto 
wtedy zapewnić lepsze funkcjonowanie izby, będzie więcej środków 
na obsługę posłów, będzie więcej pomieszczeń dla komisji, na prace 
parlamentarne, co więcej, warto podnieść uposażenie, bo obecne jest 
zbyt małe, myślę, że co najmniej dwukrotnie. Warto by też rozważyć 
ograniczenie liczby senatorów, bo trzeba być konsekwentnym. Może 
nie tak drastyczne jak w Sejmie, ale może do siedemdziesięciu, może 
do sześćdziesięciu senatorów. Warto też rozważyć dodanie do Senatu 
wirylistów, na przykład byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, 
prezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego czy byłych pierwszych 
prezesów Sądu Najwyższego. Te osoby nie byłyby wliczane w skład 
kworum, a zatem mogłyby, ale nie musiałyby uczestniczyć w posie-
dzeniach i te osoby miałyby oczywiście prawo do otrzymywania diety 
senatorskiej, ale już nie uposażenia.

Warto także rozważyć tę propozycję, którą wskazał pan przewodniczący 
Zientarski, aby rozgraniczyć kadencję Senatu od kadencji Sejmu. Niech 
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Senat ma kadencję na przykład sześcioletnią, niech co trzy lata będzie 
wymieniana jedna trzecia składu, wtedy będzie naturalna ciągłość pracy 
Senatu, nie będzie dyskontynuacji i skład Senatu będzie bardziej stabilny 
politycznie.

Należy także rozważyć wzmocnienie funkcji konstytucyjnych Senatu. 
Dodanie do przepisów ustawy zasadniczej opieki nad Polonią, dodanie 
pewnych kompetencji związanych z samorządem terytorialnym czy też 
zobowiązanie Senatu do wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego. Dzisiaj Trybunał wydaje niezwykle ważne orzeczenia, 
a czasami zdarza się – to są gorzkie słowa – że nikt nie czuje się zobo-
wiązany do przedkładania odpowiednich inicjatyw ustawodawczych.

Należy także rozważyć pozycję ustrojową prezydenta. Widzimy, że 
nasz system zmierza raczej ku systemowi kanclerskiemu, ku silnej władzy 
premiera – taka władza jest już dzisiaj faktem. Powstaje zatem pytanie, 
czy należy utrzymywać tak ogromną legitymację prezydenta, czy mu-
si być wybierany w głosowaniu powszechnym? A może będzie taniej 
i sprawniej, jeżeli będziemy prezydenta wybierać w sposób bardziej 
prosty, przez Zgromadzenie Narodowe?

Warto także rozważyć wprowadzenie wyboru w głosowaniu powszech-
nym organu wykonawczego w województwie. Wiemy, że nasze wojewódz-
twa samorządowe odpowiadają regionom w Unii Europejskiej. Na szczeblu 
województwa dalej funkcjonuje zarząd województwa składający się z pięciu 
osób. A może jest czas i miejsce na to, żeby był to organ jednoosobowy, 
silny, wybierany w danym województwie w głosowaniu powszechnym? 
Lepiej by było, gdyby ten organ nazywał się „wojewoda”, a nie „marszałek 
województwa”, ale to by wymagało wykreślenia wojewody, który jest teraz 
w dwóch innych miejscach jako organ nadzoru i jako reprezentant rządu 
w województwie. Zamiast wojewody reprezentantem rządu mógłby być 
minister regionalny czy komisarz rządowy na obszar województwa.

Należy także dokonać zmian konstytucji związanych z członkostwem 
w Unii Europejskiej. Propozycja prezydencka nie była ostatecznie głoso-
wana, warto taki projekt po raz kolejny złożyć, ale nakłaniałbym izby do 
skrócenia tego projektu, każda nowelizacja musi być naprawdę zwięzła, 
odpowiadająca pewnym wymogom idealnych konstytucji.

Zmian także domaga się status Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału 
Stanu. Odnośnie do Trybunału Konstytucyjnego niektórzy przedstawiciele 
doktryny zgłaszają projekt, aby podzielić Trybunał na dwie izby czy dwa 
senaty, które by działały niezależnie od siebie. Być może usprawniłoby 
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to funkcjonowanie Trybunału, ale autorytetem w tym zakresie jest pan 
prezes Rzepliński, który być może będzie zabierał głos w dyskusji.

Należy także dokonać zmiany w zakresie funkcjonowania Trybunału 
Stanu. Pan prezes Dąbrowski powiedział tutaj bardzo gorzkie słowa, że 
Trybunał Stanu nie funkcjonuje, że jest to fikcja, że odpowiedzialność 
konstytucyjna jest fikcją i że stanowi raczej ideę, i to jest prawda. Try-
bunał przywrócono w roku 1982. Przez te trzydzieści lat tylko pięć osób 
postawiono w stan oskarżenia, a dwie osoby skazano. Nie może być 
tak, że najpierw inicjatywę podejmują politycy, posłowie czy prezydent, 
następnie ci sami politycy stawiają w stan oskarżenia przed Trybunałem 
Stanu innego polityka. To się nie sprawdzi. Warto rozważyć na przykład, 
aby w stan oskarżenia stawiał nie Sejm, ale na przykład izba karna Sądu 
Najwyższego. Może to nam zapewni przymiot niezależności.

Warto także przemyśleć obniżenie progu w referendum ogólnokra-
jowym. Obecnie mamy dosyć wysoki wymóg frekwencji, 50%. Myślę, 
że to się nie sprawdzi. Wiemy, że spora część Polaków wyjechała za 
chlebem do krajów Europy Zachodniej czy Północnej. Wymóg frekwencji 
w referendum proponowałbym ograniczyć do 30%.

Ostatnia uwaga dotycząca konstytucjonalizacji nowych organów czy 
nowych instytucji ustrojowych. Z tym byłbym bardzo ostrożny, bo kon-
stytucjonalizacja każdego nowego organu niesie za sobą zwiększenie 
wprawdzie jego prestiżu, ale także rozbudowę konstytucji o nowe prze-
pisy, a tych przepisów mamy już w konstytucji bardzo dużo.

A zatem konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. nie jest może konstytucją 
idealną, nie jest konstytucją najlepszą, ale zapewniła naszemu państwu 
naprawdę dobre funkcjonowanie przez całe piętnaście lat jej obowiązy-
wania. Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Dziękuję bardzo, Panie Profesorze, za ciekawe uwagi, a przede wszyst-
kim uwagi de lege ferenda. Mam nadzieję, że Senat, korzystając również 
z pańskiej pomocy, jak było to w poprzedniej kadencji, postara się 
swój projekt przygotować. Zresztą jako że państwo wiedzą, że ażeby 
zmienić konstytucję jedynie skutecznie, uchwała Sejmu i Senatu musi 
być jednobrzmiąca, w związku z tym nie ma innej możliwości realne-
go wpływania przez Senat jak już na etapie sejmowym zgłaszać swoje 
uwagi, żeby później nie było problemów w tej izbie, bo poprawek 



przygotować nie można, a chodzi o to, żeby zgodnie przygotować taki 
projekt, taką uchwałę, która będzie przyjęta przez Sejm i która będzie 
już przez przedstawicieli Senatu, komisję senacką, akceptowalna, żeby 
bez problemów była przyjęta przez Senat.

Na tym skończyliśmy wypowiedzi naszych prelegentów. A teraz roz-
poczynamy dyskusję. Do dyskusji zapisało się łącznie dziewięć osób.

Bardzo proszę o zabranie głosu jako pierwszego pana profesora 
Tadeusza Jasudowicza z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
Wydział Prawa i Administracji  
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika

Panie Przewodniczący! Panowie Ministrowie! Panowie Prezesi! Pani 
Rzecznik, której – za co przepraszam –  dotąd bezpośredniej wizyty nie 
złożyłem. Wszyscy Szanowni Zebrani!

Rozpocznę od pewnej refleksji. Żeby uczestniczyć w dyskusji, muszę 
mieć coś krytycznego do powiedzenia, bo jeżeli miałbym tylko chwa-
lić, to powinienem milczeć. Do tej krytyki przejdę, ale najpierw pewne 
wspomnienie które będzie się wpisywać w atmosferę tego, co dotąd 
słyszeliśmy, co czuliśmy.

Ileś tam lat temu, a były to lata 1983–1984, poszedłem za kratki pod 
wieloma zarzutami, ale podstawowym zarzutem było to, że przypusz-
czalnie jestem autorem broszurki podziemnej „Co o wyborach każdy 
Polak wiedzieć powinien”. A była to zbrodnia stanu. Na szczęście objęła 
mnie amnestia 1984 r. Cieszę się, że dzięki dzisiejszej inicjatywie mojego 
ówczesnego, niedopuszczanego właściwie do obrony, adwokata mam 
przy sobie na tej sali, serdecznie go stąd pozdrawiam.

Krytykuję w czasie moich wykładów dla studentów różne rozwiązania 
obecnej konstytucji, czynię to publicznie także i oto zamiast pójścia za 
kratki, zostałem zaproszony na dzisiejszą konferencję. Powiem jako stary 
chrześcijanin: Bóg wam zapłać. I to jest dowód zmiany, jaka nastąpiła. 
I „o takie Polskę myśmy walczyli”.

A teraz trochę krytyki. Będę podejmował krytykę tylko z obszaru 
moich zainteresowań zawodowych, a zajmowałem się przez moje bar-
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dzo już długie dorosłe życie prawem międzynarodowym i prawami 
człowieka. Z całą szczerością powiem, że wielbię konstytucję za jej art. 
9, taki syntetyczny: „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją 
prawa międzynarodowego”. Bardzo się z tego cieszę, ale diabeł tkwi 
w szczegółach.

Przeskakuję do rozdziału trzeciego, a tam mam źródła prawa, mó-
wiono o nich, a w art. 87 dochodzi do amputacji drogiego mi prawa 
międzynarodowego i nie mam już wiążącego prawa międzynarodowe-
go, mam tylko ratyfikowane umowy międzynarodowe. Nie mam bar-
dzo poważnych, bardzo istotnych zwyczajów międzynarodowych, bez 
funkcjonowania których dzisiejsze traktaty w znacznym stopniu tracą 
na wartości. Nie mam zasad ogólnych prawa uznanych przez narody 
cywilizowane. Mam skarlałe prawo międzynarodowe. Nie ma miejsca na 
wielkie obszary prawa międzynarodowego, a przypomnę, że ogromna 
liczba umów międzynarodowych wchodzi w życie i wiąże państwo, 
w prawie pactum jest objęcie pacta sunt servanda na podstawie za-
twierdzenia rządowego, na podstawie wymiany not i żadna ratyfikacja, 
zwłaszcza ratyfikacja w trybie ustawowym, ale jest to pactum wiążące 
państwo, objęte pojęciem wiążącego prawa międzynarodowego. Nie 
chcę tematu za bardzo drążyć, ale w tej płaszczyźnie między innymi 
mieści się porozumienie z roku 1993, które było ogromną tajemnicą 
i w stosunku do którego Prokuratura Generalna mówi, że to jest taki 
międzyresortowy kawałek papieru i to prokuratury nie wiąże. Wiąże, 
całą Rzeczpospolitą wiąże!

Drugie quasi-przestępstwo – w art. 87 umowy międzynarodowe, te 
ratyfikowane, są poniżej ustaw. Wszyscy mówią: hierarchiczny porzą-
dek, a ja mówię: nihilizm prawnomiędzynarodowy, zaprzeczenie temu, 
cośmy oferowali w art. 9. Całe szczęście, że mamy art. 91. Tu pokłon 
w stronę pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego i tych już nieobecnych, 
bo wszystkie trzy nasze czołowe gremia sądowe w czasie poprzedzają-
cym piętnastoletnią konstytucję wypracowały prawidłową relację prawa 
krajowego i międzynarodowego, bardziej prawidłową, niż jest wpisana 
w literę konstytucji, bardziej poważnie traktującą prawo międzynarodo-
we. Ale staje się dzięki art. 91 częścią krajowego porządku prawnego 
i może być bezpośrednio stosowane co do zasady. Ograniczenia z art. 
87 pięknie nam porządkuje art. 91 ust. 2, który daje priorytet umowie 
międzynarodowej ratyfikowanej w trybie ustawy. Ale tu jest jakiś chaos 
aksjologiczny, to jest trochę niezgodne w art. 87. Jasne, powiemy art. 89 
mówi: „W trybie ustawy traktaty praw człowieka…”, właściwie traktaty 
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dotyczące praw obywatelskich z rozdziału drugiego. Ale byłoby dobrze 
trochę to uporządkować.

Art. 188 to potwierdza. Zwracam uwagę na jedną rzecz, fundamentem 
jest art. 2: demokratyczne państwo prawne. Proszę państwa, do rule of 
law wlicza się nie tylko ustawy. Prawo międzynarodowe bezpośrednio 
stosowane musi być objęte rule of law. My musimy doprowadzić do 
tego, żeby wszystkie sądy,  wszystkie organy państwa pamiętały o tym, 
co wiąże Rzeczpospolitą i ma status bezpośrednio zastosowalnych self-
-executing rules. Od tego zależy przyszłość naszego kraju. Dziękuję. 

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu pana Jerzego Sulimierskiego, 

wiceprezesa Fundacji Akademia de Virion.

Jerzy Sulimierski
Wiceprezes Fundacji Akademia de Virion 
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Krótkie sprostowanie, Panie Profesorze. Już niestety nie jestem adwo-

katem, jestem sędzią, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że reprezentuję 
ten zawód w dalszym ciągu.

Pragnę w tym miejscu podzielić się osobistą refleksją wiążącą się 
z próbą odpowiedzi na pytanie: jaka jest w naszym państwie rzeczywi-
stość konstytucyjna po upływie piętnastu lat od uchwalenia konstytucji 
z 1997 r.?

Jako przedstawiciel zawodów prawniczych, w których często kon-
frontowałem przepisy o charakterze normatywnym z konstytucją, mam 
subiektywne przekonanie o tym, że konstytucyjna zasada demokratycz-
nego państwa prawa wyrażona w art. 1, w społecznym – podkreślam 
– wymiarze jest w niedostatecznym stopniu realizowana. Zasada demo-
kratycznego państwa prawa oczywiście współegzystuje z kulturą prawną 
społeczeństwa. Kultura prawna niewątpliwie kształtuje się w swoistym 
dialogu myśli filozoficznej, idei politycznych z nauką prawa oraz orzecz-
nictwem sądowym, niemniej konstytucja może być ustawą zasadniczą, ale 
i w uproszczeniu stwierdzam – kartką papieru, bez większego znaczenia. 
Bronisław Geremek już wcześniej słusznie zauważył, że konstytucja jest 
wprawdzie sprawą polityczną, ale autentyczne znaczenie uzyska wtedy, 
gdy stanie się również sprawą społeczną. Czy jest sprawą społeczną? 
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I tak, i nie. Kultura prawna wiąże się w szczególny sposób z postawą 
demokratyczną obywateli. Warto za profesorem Czesławem Znamie-
rowskim zauważyć, czy może bardziej wskazać, że zasada ta, kluczowa 
dla demokracji, wsparcie znajduje w życzliwości powszechnej, jej naj-
większym sojusznikiem, a której nam tak bardzo brakuje. Ta ułomność 
znajduje swoje odzwierciedlenie na styku obywatel – państwo, niestety 
również w naszym parlamencie. Wydaje się, że tej tezy nie muszę sze-
rzej uzasadniać.

Jesteśmy nadal zniekształceni gorsetem państwa posttotalitarnego. 
Wyraża się to w szczególności w roszczeniowym, niestety, odczycie norm 
prawnych i niemal á priori negatywnym stosunku do państwa i pań-
stwowych organów administracji, także sądów, chociaż w wystąpieniach 
lubimy odwoływać się do najjaśniejszej Rzeczypospolitej, w pewnym 
sensie tutaj pragnienia zastępujemy wytworem naszej abstrakcji.

Warto też zauważyć za Tomaszem Mannem – przepraszam, tu muszę 
wskazać – mając świadomość doniosłej dziś rocznicy, że po uchwałach 
konferencji, po różnych jurydycznych instytucjach niewiele będzie moż-
na oczekiwać, jeśli nie stworzy się właściwego klimatu społecznego dla 
refleksji obywatelskiej o roli konstytucji w życiu społecznym, w której 
instytucje te będą mogły się rozwijać.

Oczywiście chcę wskazać tutaj jeszcze w dalszej części, że rozważam 
to na tej płaszczyźnie, nie odmawiam właściwej roli konstytucji jako 
rzeczywistym wpływie na struktury demokratycznego państwa prawa, 
to jest odrębna kwestia.

Prawie wszędzie tam, gdzie faktyczne zasady ustroju, podstawy, na 
których opiera się państwo, pozostają w faktycznej, luźnej łączności z pra-
wami obywatela, choćby te prawa były zapisane w ustawie zasadniczej, 
przegrywa obywatel i społeczeństwo. Oczywiście możemy doprowadzić 
do ograniczonych jakościowo, pożądanych zmian w kulturze prawnej 
społeczeństwa prowadząc publiczne debaty nie tylko w środowiskach 
związanych z wymiarem sprawiedliwości na temat rzeczywistego – pod-
kreślam tutaj – a nie formalnego miejsca konstytucyjnego porządku 
prawnego Rzeczypospolitej. Wydaje się, że w tym wypadku nie ma 
potrzeby tego wątku rozwijać.

Ale w tym miejscu rozważań wyłania się szczególna rolna wymiaru 
sprawiedliwości – pomijam tutaj rolę Trybunału Konstytucyjnego, bo to 
jest sprawa oczywista – jednego z filarów demokratycznego państwa 
prawa, również urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. 
Sędzia, podkreślam, nie poszukuje rzeczywistości, on ją uwzględnia taką, 
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jaka jest. Jest czytelnikiem normy, ale i odbiorcą normalności, a przede 
wszystkim jest człowiekiem, który ma zapewnić poprzez swoją funkcję 
panowanie sprawiedliwości – bardzo ważne stwierdzenie.

Jako sędzia NSA, obecnie oczywiście w stanie spoczynku, rozważając 
w tym aspekcie znaczenie konstytucji w krajowym porządku prawnym, 
nie mam wątpliwości, że w sporach o istotę prawa i zasady jego funk-
cjonowania w społeczeństwie jednym z kluczowych problemów był 
i jest normatywny zakres sądowej wykładni prawa dokonywanej nie 
tylko przez organa najwyższego wymiaru sprawiedliwości, ale również 
– a może zwłaszcza – w sądownictwie powszechnym. Kwestia ta nie 
jest obojętna dla budowania pożądanych w cywilizowanym państwie 
prawnym postaw społecznych. Prawo funkcjonuje w życiu społecznym 
poprzez jego odczytanie jako wynik jego interpretacji.

Na terenie nie tak odległych sporów pomiędzy Trybunałem Konstytu-
cyjnym a Sądem Najwyższym mam ograniczone zrozumienie dla krytycz-
nych opinii, iż wykładnia prawa przekracza często granice tego, co jest 
odkrywaniem, a staje się tworzeniem znaczenia przepisów. Wprawdzie 
sensowna całość normatywna jest zawarta w przepisach, nie leży jed-
nak, jeśli tak można określić za profesorem Piotrem Winczorkiem, na 
powierzchni, lecz pod powierzchnią tekstu. Nie jest wysłowiona wprost, 
ale w taki sposób, że dotrzeć do niej można tylko dzięki zabiegom po-
dejmowanym przez biegłego w sztuce interpretatora, sędziego – przede 
wszystkim; mam na myśli swoje podwórko, swój wymiar sprawiedliwości. 
Przepraszam bardzo przedstawicieli nauki, bo to jest zrozumiałe, że tutaj 
ta uwaga nie odnosi się do państwa.

A zatem wykładnia to nie tylko proces i wynik ustalania właściwego 
znaczenia przepisów, rzeczywistości konstytucyjnej państwa – podkre-
ślam – w rzeczywistości konstytucyjnej państwa, ale też to, co z tymi 
przepisami, a właściwie z wywiedzionymi wypowiedziami normatywnymi 
czynią przez swe zachowania adresaci prywatni i instytucjonalni.

Brak jest zrozumienia, że określony konstytucyjny porządek prawny, 
w ramach którego państwo funkcjonuje, jest bytem rzeczywistym. Usta-
wa zasadnicza winna być przede wszystkim traktowana jako przejaw 
systemu wartości. To aksjologiczne podejście ściśle wiąże się niejako 
z ideą, powiem: ducha prawdy – nie bójmy się tego tak określić – to 
jest tego, co w ramach umowy społecznej naród uznał za fundamentalne 
wartości i zapisał je w katalogu praw w konstytucji. Za tak też rozumianą 
ideą prawa przemawiają argumenty natury prawnonaturalnej, którym 
w omawianym kontekście nie sposób odmówić racji bytu. Znajdują one 
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swe uzasadnienie w art. 30 Konstytucji RP, stanowiącym o przyrodzo-
nej – podkreślam – niezbywalnej godności człowieka jako źródle jego 
praw i wolności.

Wielokrotnie w literaturze wskazuje się na słabość jedynie czysto lo-
gicznych rozważań w prawie. Prawnik powinien mieć i umieć wykorzy-
stywać także wiedzę poza prawem. Truizmem wręcz jest nawiązywanie 
do stwierdzenia, że człowiekowi przysługują pewne prawa z samego 
tytułu jego człowieczeństwa, prawo natomiast powinno je artykułować. 
Jeżeli zaś art. 1 Konstytucji RP mówi o demokratycznym państwie prawa, 
a nie o państwie prawa, to przecież oznacza, że konstytucyjnie rozumiany 
system praw odnosi się do wartościowania, to jest sprawą podstawową. 
Istotny jest tu związek państwa z tak rozumianym prawem.

Sądy są, podkreślam, i powinny być w szerokim stopniu normatywnie 
wyposażone do upowszechniania właściwie rozumianego prawa w ra-
mach swoich funkcji, oczywiście zgodnie z duchem czasu. Idzie więc 
o to, by w ramach orzekania przez sądy rozważany był nie tyle problem, 
czy dany przepis jest zgodny z konstytucją – pomijam tu spór na tle roli 
Trybunału Konstytucyjnego, który te kwestie przecież wnikliwie bada 
– ile chodzi również o to, by samo orzeczenie sądowe było zgodne 
z konstytucją. Oczywiście zgodność orzeczenia z konstytucją wyklucza 
niezgodność prawa z konstytucją. Ja może teraz opuszczę fragment dosyć 
istotny ze względu na brak czasu.

Akademia de Virion, której współprzewodniczę, zainicjowała też, 
mam nadzieję, ożywczy proces, proponując rozważenie, podkreślam, 
ustawowego obowiązku wprowadzenia do uzasadnień choćby w ogra-
niczonym zakresie zapisu o zgodności rozstrzygnięcia z konstytucją. 
Kontrargumenty wynikające z zasady domniemania zgodności ustaw 
z konstytucją są czytelne dla wąskiego grona specjalistów, dlatego obo-
wiązkiem sędziego powinno być upowszechnianie prawa w jego kon-
stytucyjnym porządku. W rozumieniu konstytucji, mam na myśli art. 178, 
„Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają 
tylko konstytucji i ustawom”. Proponowany obowiązek zamieszczenia 
w uzasadnieniu orzeczenia sądowego zapisu o zgodności z konstytucją 
korespondowałby z art. 178 i art. 8 ust. 2 i nie naruszałby kompetencji 
Trybunału Konstytucyjnego, bowiem przedmiotem orzekania sądu jest 
indywidualna sprawa, trybunał zaś orzeka o prawie. Przyjęcie zaś sta-
nowiska, że sądy nie mogą stosować konstytucji i powinny czy muszą 
orzekać na podstawie aktu normatywnego, prowadzi do niepożądanej 
sytuacji, iż wskutek niepoddania go konfrontacji z określonym wzorcem 
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konstytucji przepis normatywny może być podstawą orzeczeń sądowych, 
pomimo możliwej jego niekonstytucyjności.

W niezbędnym proponowanym zakresie uzupełnienie uzasadnienia 
wydanego orzeczenia może przemodelować sposób myślenia orzeka-
nia przez sędziego. Pojawi się refleksja nie tylko nad tym, czy zasadnie 
stosujemy konkretny przepis i czy dobrze go interpretujemy, obudzi się 
przede wszystkim konieczność analizy sprawy w duchu praw i wolności 
zapisanych w konstytucji, upowszechniając prawo w tak rozumianym 
kontekście. Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Dziękuję bardzo, Panie Sędzio. Bardzo proszę panią profesor Irenę 

Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich, o zabranie głosu. 

Prof. dr hab. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jest dla mnie wielkim przeżyciem i przywilejem móc przemawiać 

w sali, w której piętnaście lat temu pracowaliśmy nad konstytucją. Obecni 
tu członkowie ówczesnej Komisji Konstytucyjnej pamiętają zapewne, 
że większość obrad toczyła się właśnie tu, a więc jesteśmy właściwie 
w miejscu, w którym konstytucja się rodziła.

Chciałabym moje sześć minut poświęcić krótkiej, punktowej reflek-
sji. Nie będzie to refleksja o stanie praw, przestrzegania praw i wolno-
ści konstytucyjnych, ponieważ dzięki obecnie sprawowanej funkcji już 
wkrótce stanę przed parlamentem i przedstawię nie tylko sprawozdanie 
z działalności rzecznika praw obywatelskich, ale też odrębnie – i liczę tu 
bardzo, Panie Marszałku, również na to, że obecni będą wtedy senato-
rowie – chciałabym przedstawić bardziej całościowo, jak z perspektywy 
rzecznika praw obywatelskich wygląda obecny stan przestrzegania praw 
i wolności. Obecnie tylko kilka punktowych uwag.

Po pierwsze, chciałabym odnieść się do dotychczasowej dyskusji i wy-
stąpień. Bardzo dziękuję za przypomnienie przez mojego przedmówcę 
pojęcia „godności” jako wartości i zasady konstytucyjnej. Chciałabym 
wyrazić przekonanie, że to, do czego przywiązywaliśmy podczas prac 
nad konstytucją największą wagę stawiając godność tak wysoko i w pream-
bule, i już na początku konstytucji, i w art. 30, przez ustawodawcę i przez 
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nawet Trybunał Konstytucyjny, mimo że godność człowieka przyrodzona, 
niezbywalna, występuje w orzecznictwie Trybunału – to jak wykazuje 
analiza, w porównaniu na przykład z zasadą wolności czy równości – są 
przywoływane zaskakująco rzadko. A tymczasem ta godność naruszana 
właśnie w przypadku najsłabszych, najbiedniejszych, pozbawionych wol-
ności, pozbawionych wszelkiego majątku, osób bezdomnych, ma bardzo 
konkretne normatywne konsekwencje w zaniedbaniu ustawodawcy. Pol-
ska ciągle nie ma strategii w sprawie bezdomności, nie mamy porządnego 
uregulowania ustawodawczego. Mamy, co prawda, stały postęp w zakresie 
– po przyjęciu konwencji OPCAT – przeciwdziałania nieludzkiemu i po-
niżającemu traktowaniu osób pozbawionych wolności, ale paradoksalnie 
zaczyna być lepsza sytuacja pod tym względem w zakładach karnych niż 
w tej szarej strefie w momencie pozbawiania człowieka wolności, tam 
gdzieś, gdzie likwidowane są izby wytrzeźwień, a nie są jeszcze tworzone 
inne formy zajmowania się ludźmi pozbawianymi wolności, a w szcze-
gólności wobec pacjentów szpitali psychiatrycznych, schronisk i ludzi 
znajdujących się w takiej sytuacji. Ale godność może być też naruszana 
dzisiaj. W dniu rocznicy śmierci Jana Pawła II możemy przypomnieć, jaki 
był jego wkład w przedstawienie znaczenia godności człowieka w pań-
stwie. Ta godność może być dzisiaj też naruszana i bywa – w szklanych 
wieżowcach, w pracy, w odpowiednim wykonywaniu funkcji państwa 
w procesie leczenia, rządzenia i nauczania. A więc to pierwsza myśl, mó-
wiąca o tym, że mogliśmy temu poświęcać więcej uwagi.

Są rzeczy, które ziściły się i zrealizowały w inny sposób, niż sądziliśmy 
kiedyś w tej sali. Pamiętam nasze obrady, kiedy – pamiętajcie państwo, 
że to było piętnaście lat temu – ta szczęśliwa przyszłość Rzeczypospolitej, 
mimo wszelkich kłopotów i trudności, nie była dla nas jeszcze oczywi-
sta. Ileż miejsca w tekście konstytucji zawierają nadzwyczajne regulacje 
dotyczące przejmowania i sukcesji władzy w przypadkach najgorszych: 
wojen, zamieszek, sytuacji naruszenia ciągłości państwa. Staraliśmy się 
pójść przykładem II Rzeczypospolitej, która takie mechanizmy wypra-
cowała, i nastrój, który panował wtedy w tej sali, był dość mroczny. 
Nie mogliśmy wtedy przypuszczać, w jakich tragicznych, ale zupełnie 
innych okolicznościach te artykuły o zapewnieniu konsekwentnej sukcesji 
i ciągłości władzy państwowej w Polsce będą zrealizowane. Ale dobra 
konstytucja to taka, która znajduje swoje zastosowanie również w takich 
nieoczekiwanych warunkach.

Odnosząc się do tego punktu dyskusji, który mówił o możliwości 
odstąpienia od bezpośredniego wyboru prezydenta państwa na rzecz 
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wyboru przez Zgromadzenie Narodowe, chcę powiedzieć, że był to 
fragment, w którym bardzo zasadniczo zmieniłam swoje poglądy, bo 
podczas całych prac nad konstytucją byłam wielkim zwolennikiem tego, 
aby wybór był właśnie przez Zgromadzenie Narodowe. Tymczasem siła 
demokratycznej legitymacji i wszelkie doświadczenia, które mieliśmy, 
wskazują, że ten urząd cieszy się ogromnym poparciem społecznym 
i mandatem politycznym. Co więcej, widzieliśmy podczas ostatnich 
zmian głowy państwa w Niemczech, jak często w debacie publicznej 
podnoszono jako zaniedbanie, jako brak, jako taką tęsknotę społeczną, 
aby tak jak w Polsce, wybór prezydenta był bezpośredni; to bardzo 
ciekawe zjawisko.

Jestem wdzięczna za uwagi o ewentualnych zmianach dotyczących 
Senatu. Chcę przypomnieć, że kwestia wirylistów, a więc skorzystania 
z doświadczenia na przykład byłych przewodniczących Trybunału 
Konstytucyjnego, pierwszych prezesów Sądu Najwyższego jako człon-
ków Senatu, była już wtedy podnoszona i żałowaliśmy, że nie udało 
się tego wprowadzić do tekstu konstytucji. Jest rozrzutnością ze strony 
naszego państwa, żeby doświadczenie takich osób, przy wszelkim 
poszanowaniu mandatu demokratycznego, kworum głosowania, było 
marnowane. Jeżeli ta izba ma pozostać izbą rozwagi i refleksji, to warto 
do tego wrócić. Tak jak do pojęcia pieczy nad Polonią i pieczy nad 
samorządem terytorialnym. Samorząd terytorialny był mi bardzo drogi 
i jednym z moich największych buntów w okresie uchwalania konsty-
tucji było to, że nie udało się osiągnąć konstytucjonalizacji powiatu, tak 
dla mnie ważnego. Jak się okazało, słuszne były moje podejrzenia, bo 
współcześnie zaczyna się znowu podważać jego pozycję, pozycję jed-
nostki tak ważnej dla tożsamości lokalnej mieszkańców naszego kraju.

Ale równocześnie chcę zwrócić uwagę, że liczyliśmy w odniesieniu 
do samorządu terytorialnego na więcej. Mimo że Trybunał Konstytu-
cyjny, przed którym się tu kłaniam, chroni samodzielność samorządu 
terytorialnego, to jednak zgodził się w swoim orzeczeniu, że wystarczy 
wola ustawodawcy, aby tę samodzielność, co prawda tylko ustawą, ale 
jednak uszczuplić. I to uszczuplanie w porównaniu z rokiem 1990 poszło 
już bardzo daleko. Prawo miejscowe jest żałosne, mizerne, w porów-
naniu z tym, co sobie wyobrażaliśmy jako element naprawdę silnego 
i wolnego samorządu. Samodzielność samorządu terytorialnego staje 
się często kpiną, jeżeli za zadaniami nie idą środki finansowe. Trybunał 
próbuje przywoływać tu zawsze do porządku, ale proszę popatrzeć, co 
dzieje się obecnie. Obie izby parlamentu mają pat polityczny dotyczący 
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zmiany Karty Nauczyciela. Nie ingeruję w to, moja rola jest apolityczna, 
ale jakie są koszty? Samorząd postawiony wobec sytuacji, że karty tej 
zmienić nie można, że musi ponosić wydatki, ma dwie drogi, których 
używa: likwidację szkoły albo zagarnięcie, nie waham się tak powie-
dzieć, sprzeniewierzenie pieniędzy przeznaczonych przez państwo dla 
dzieci niepełnosprawnych. Zagarniane są pieniądze na edukację dzieci 
niepełnosprawnych i z tych pieniędzy są dzisiaj utrzymywane szkoły albo 
są szkoły likwidowane. Przy czym wina nie leży po stronie samorządu, 
chociaż trzeba nawoływać, żeby tego nie czynił, bo jest to głęboko nie-
moralne,  straszne – to jest kradzież pieniędzy tych najsłabszych. Ale 
samorząd wtedy wskaże, że winne są obie izby parlamentu, które muszą 
znaleźć polityczny konsensus i wyjście z tej sytuacji.

Wiele osiągnięto. To nie samorząd wymaga dzisiaj reformy. Reformy 
wymaga administracja rządowa. Przypominam, że sądziliśmy, że po 
uchwaleniu konstytucji, w ciągu dwóch, trzech lat po zamknięciu reformy 
samorządu terytorialnego dokonamy reformy administracji rządowej. Rzą-
dy były zbyt słabe albo zbyt krótko trwały, aby tej reformy administracji 
rządowej dokonać, a przypominam, że wszelkie nasze kłopoty: służba 
zdrowia, drogi, koleje, obrona narodowa, to wszystko jest administracja 
rządowa. I mimo że pracuje tam wielu ofiarnych, wspaniałych ludzi, to 
jako całość system jest niewydolny i  ta nadzieja konstytucyjna nigdy nie 
została zrealizowana. I co się dzieje dzisiaj? Próbujemy naprawiać to, co 
działa, czyli samorząd, a nie ruszamy tego, co wymaga zmian.

Ogromnie zmieniła się administracja rządowa. Proszę spojrzeć na zadania 
ministra zdrowia czy kultury. A spójrzcie państwo na strukturę, co zmieniło 
się i kto rządzi w naszym kraju, skoro sześćdziesiąt miliardów znajduje się 
w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie ministra. Jak wygląda tu 
konstytucyjna kwestia zasad demokratycznego państwa prawnego, kontroli 
parlamentu, który nie ma żadnej kontroli nad tą instytucją?

Jeśli wolno powiedzieć jeszcze słowo o niezwykle interesującym wy-
stąpieniu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dotyczącym Trybunału 
Stanu. Przecież prawo to minimum moralności. Przecież nie jest tak, że 
Komisja Konstytucyjna była ślepa na te zagrożenia, tylko byliśmy ideali-
stami, uważaliśmy, że jest rzeczą oczywistą, że do Trybunału Stanu partie 
polityczne będą powoływały absolutne autorytety, będą powoływały tych, 
którzy samą swoją obecnością lub wypowiedzią będą mogli stanowić pe-
wien środek dyscyplinujący dla polityków. I nie ma przeszkód prawnych, 
aby takie autorytety, największe w naszym państwie, a mamy takich ludzi, 
znalazły się właśnie ze strony wszystkich partii politycznych w Trybunale 
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Stanu, do tego nie trzeba zmieniać konstytucji. Myślę, że nadzieja, że jak 
zmienimy konstytucję i przymusimy, żeby trafiali tam ci najgodniejsi, naj-
ważniejsi, tacy, którzy dla innych są absolutnym autorytetem – nie mówię, 
że w obecnym składzie nie ma takich osób, ale widocznie nie ma takiego 
odczucia – jest złudna. To złudzenie, że możemy do tego przymusić normą 
prawną, wydaje mi się nadmiernie idealistyczne.

Czasy, które nadchodzą, kryzys, w którym się znajdujemy, i tak kiedyś 
wymuszą zmianę konstytucji. Przesunięcie płyt tektonicznych, zmiany, któ-
re nadchodzą dla administracji publicznej, jest tak ogromne, że wykracza 
w tej chwili poza horyzont tego, co planowaliśmy i co sobie wyobrażamy. 
I z całym szacunkiem dla wszystkich przedkładających zmiany obecnej 
konstytucji, nie widzę w tym ani odpowiedzi na zjawisko prekariatu, ani 
nie widzę odpowiedzi na te ruchy tektoniczne domagające się większe-
go udziału w sprawowaniu legislacji, wykraczające poza dotychczasowe 
doświadczenia, co widzieliśmy przy ACTA. Postarałam się doświadczenia 
z tego wypływające przedstawić w wystąpieniu prezesowi Rady Ministrów. 

Idą ogromne zmiany. Polska jakoś, dzięki dzielności naszego społe-
czeństwa i przedsiębiorców, i mądrości rządzących, w tym parlamentu, 
przeszła bardzo trudny okres, ale nie łudźmy się, że te olbrzymie zmiany 
nas ominą i jestem przekonana, że za pięć lat będziemy mieli zupełnie 
inne wyobrażenie o konstytucji. Zmieni się pojęcie administracji świad-
czącej. Dochodzimy do brzegu dotychczasowego stanu ustrojowego.

Dziękując za łaskawość pana przewodniczącego chciałam powiedzieć, 
że z punktu widzenia rzecznika praw obywatelskich jeszcze raz pod-
kreślam, że postaram się odrębne wystąpienie o stanie praw i wolności 
konstytucyjnych przedstawić również z tego miejsca; dotyczy stanu legi-
slacji. Prawem, które jest najbardziej w tej chwili naruszane, jest prawo 
obywatela do dobrej legislacji.

Chylę czoła przed Senatem, który wreszcie zrobił troszkę porządku 
z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Okazuje się, że 
można zrobić wiele, ale sytuacja jest dramatyczna. Jeżeli przez dwanaście 
lat kolejne rządy nie potrafią doprowadzić do wydania elektronicznej karty 
zdrowotnej ubezpieczenia zdrowotnego, to oznacza, że wszyscy, którzy 
przez te dwanaście lat sprawowali władzę, są odpowiedzialni za to, co 
musieli wycierpieć pacjenci. I że powinniśmy znaleźć osoby, które były 
za to odpowiedzialne, które naruszyły prawa konstytucyjne i powinny za 
to ponieść konsekwencję, nie tylko przed Trybunału Stanu.

Przy wszelkiej świadomości niedoskonałości konstytucji, która została 
wówczas uchwalona, chcę przypomnieć, że największe boje stoczyliśmy 
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o ostateczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i do ostatniej chwili 
ta walka nie wydawała się pewna co do wygranej, a przecież dzisiaj jest 
to rzecz oczywista. Przypominam, że dopiero na sali plenarnej w takim 
jednym zapierającym dech momencie zdołaliśmy uchwalić zasadę pro-
porcjonalności, co do której był też ogromny opór.

Osobiście zawsze byłam najbardziej dumna z ochrony danych oso-
bowych i tej zasady, że państwo może posiadać tylko takie informacje 
o obywatelach, które są niezbędne w demokratycznym państwie praw-
nym, ale jak widać, po mojej skardze do Trybunału Konstytucyjnego, 
którą wkrótce Trybunał będzie rozstrzygał, i w tym zakresie potrzeba 
stałej kontroli i czujności. Dziękuję bardzo. 

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Bardzo dziękuję pani profesor. Bardzo ciekawe uwagi i te de lege fe-

renda, i poparcie pewnych sformułowań chociażby dotyczących Senatu, 
jego roli ustrojowej, i zauważenia naszej roli. Bardzo serdecznie dziękuję.

Proszę o zabranie głosu panią profesor Agnieszkę Górę-Błaszczykow-
ską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, sędziego Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Profesor Wydziału Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Dziękuję bardzo za umożliwienie mi udziału w dyskusji.  Poprzedni 

referenci wskazali wiele takich uwag, z którymi się w pełni zgadzam, co 
mi ułatwiło wypunktowanie kwestii, o których chciałabym powiedzieć.

Po pierwsze, bardzo mnie cieszy, że to już jest piętnasta rocznica 
uchwalenia konstytucji, ponieważ niewiele jest ostatnio takich aktów 
prawnych, które w choćby trochę niezmienionym kształcie przetrwały 
aż piętnaście lat. Jak trafnie zaznaczył pan profesor Chmaj, stabilność 
konstytucji to jedna z najbardziej pożądanych jej cech, ale tę cechę można 
by odnosić również do innych aktów prawnych.

Miałam okazję analizować zapisy konstytucji pisząc rozprawę habilita-
cyjną za temat zasady równości stron w procesie cywilnym, a jednocześnie 
zapisy konstytucji interesują mnie na co dzień, jako sędziego Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wcześniej byłam też sędzią 
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sądów powszechnych, więc bez wątpienia konstytucja i jej konkretne 
zapisy mają bardzo bezpośredni wpływ na status, pozycję, rolę sędziów. 
Przepis art. 32 konstytucji dotyczy równości, która ma na gruncie postępo-
wania cywilnego charakter zasady kształtującej sposób traktowania stron 
przez sąd. Z tej zasady wynika i prawo do bycia wysłuchanym przez sąd, 
i prawo do równego korzystania ze środków zaczepnych i obronnych. 
Wywodzi się z niego również prawo do bycia reprezentowanym przez 
profesjonalnego pełnomocnika, zapewnienia pomocy prawnej z urzędu, 
a także prawo do żądania zwolnienia od kosztów, po to, żeby można było 
swoich słusznych praw dochodzić przed sądem. Tak więc ta zasada wiąże 
się również z konstytucyjnym prawem do sądu, przy czym rozumieć je 
musimy jako prawo dostępu do sądu, prawo do rzetelnej procedury oraz 
prawo do uzyskania orzeczenia sądowego bez zbędnej zwłoki.

Konstytucja zapewnia również niezależność sądów i niezawisłość sę-
dziów, przy czym, jak już powiedział pan prezes Hauser, niezawisłość to 
obowiązek wobec obywateli stojących przed sądem, ale ja podkreślam 
również, że niezawisłość w przekonaniu, jak myślę, większości sędziów, 
to nie jest dowolność.

Odnosząc się jeszcze do uwag pana prezesa, podkreślić należy, że 
z konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności wynika również, że jedynym 
sposobem kontroli orzeczeń sądów jest właśnie poddanie kontroli sądów 
wyższej instancji i w związku z tym wykorzystywanie możliwości zaskar-
żania orzeczeń sądów, to jest ta droga, którą my możemy kontrolować, 
podkreślam, orzeczenia sądu.

Największym problemem sędziów jest ciągle zmieniające się prawo. 
Zmiany te nie zawsze są na lepsze, nie będę tutaj dalej drążyć tego tema-
tu, natomiast niestety najczęściej ciężar odpowiedzialności, przynajmniej 
strony postępowań sądowych, za kształt prawa przerzucają właśnie na 
sędziów. Jest to absolutnie nieuprawnione, gdyż sędziowie orzekający 
nie mają żadnego wpływu na treść przepisów, natomiast bardzo trudno 
jest o tym przekonać strony postępowań sądowych.

Jedna uwaga dotycząca stanu spoczynku, bo to również wynika prze-
cież z konstytucyjnych uprawnień sędziów, jest taka, że jeżeli chodzi 
o sądy powszechne, znakomita większość sędziów pracuje do sześćdzie-
siątego piątego roku życia, a nierzadkie są przypadki, nawet ostatnio 
coraz częstsze, pracy do siedemdziesiątego roku życia.

Jako sędzia mogę sobie tylko życzyć, aby tak jak powiedziałam, prze-
pisy również innych ustaw były aż tak długotrwałe jak przepisy konsty-
tucji, o której dzisiaj mówimy. Na koniec pragnę tylko podkreślić, że te 
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wszystkie uwagi, które tylko wypunktowałam dzisiaj, będą przedmiotem 
zainteresowania na konferencji naukowej, która 17 maja odbędzie się 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na temat „Status 
sędziego w Polsce”. Razem z Akademią de Virion będziemy zastanawiać 
się, dyskutować nad tym, jak bardzo daleko idące – również w aspekcie 
konstytucyjnym – są te wymaganie, które konstytucja stawia sędziom. 
Dziękuję bardzo za uwagę.

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Dziękuję bardzo pani sędzi, pani profesor. Zapraszam do zabrania 

głosu panią profesor Mariolę Lemonnier z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z Fundacji Akademii de Virion.

Dr hab. Mariola Lemonnier 
Profesor Wydziału Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Szanowni Państwo!
Dwie uwagi odnośnie do prawa porównawczego, którym się zajmuję 

na co dzień, jestem doktorem habilitowanym również prawa francuskiego 
i dlatego dwie uwagi á propos konstytucji, oczywiście francuskiej.

Pierwsza kwestia – czy zmieniać konstytucję, czy jej nie zmieniać? 
Otóż doświadczenia francuskie idą w dwóch rozbieżnych kierunkach. 
Konstytucja z 1958 r. była zmieniana do dzisiejszych czasów dwadzie-
ścia cztery razy, czyli mniej więcej co dwa lata, co nie jest do końca 
prawdą, bo oczywiście są okresy, kiedy się częściej zmienia, a czasami 
rzadziej. Natomiast ostatnia zmiana konstytucji z 23 lipca 2008 r. jest 
zmianą istotną, zawiera czterdzieści siedem artykułów zmieniających 
konstytucję francuską. Została przyjęta, wprowadzona w życie i wy-
dawałoby się, że zmieniać – często zmieniać. Podkreśla się w litera-
turze francuskiej, że zmieniać wzorem niemieckim, bo Niemcy często 
zmieniają, to i my też będziemy zmieniać. Ale jednak okazuje się, że 
nie będziemy zmieniać aż tak często, dlatego że mamy nowe techniki 
legislacyjne. Otóż od dawna wprowadzono tzw. ustawy organiczne, 
a nowy projekt chce wprowadzić ustawy ramowe, nowy rodzaj ustaw, 
który będzie „przedłużeniem” konstytucji i ex officio badany na zgod-
ność z konstytucją, zanim wejdzie w życie taka ustawa ramowa, przez 
Conseil Constitutionnel, czyli odpowiednik naszego Trybunału Konsty-
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tucyjnego. W związku z tym dwa zupełnie inne kierunki, w jednym – 
bronić się techniką legislacyjną, a drugi kierunek – zmieniać wzorcem 
innych, ościennych krajów. Zatem nie dam państwu odpowiedzi, czy 
doświadczenia innych krajów idą właśnie w tym kierunku, żeby zmie-
niać albo nie zmieniać. Są na różnych biegunach, podobnie zresztą 
jak i kierunki badań.

Drugi element, którym doktryna francuska uzasadnia wyższość 
konstytucji i dwa właściwie można by powiedzieć kierunki badań, 
nad którymi będziemy również pracować w Akademii de Virion. 
Pierwszy, który uzasadnia wyższość konstytucji, to jest tzw. kryterium 
organiczne, stąd też później wywodzi się nazwę ustaw organicznych 
w prawie francuskim, tych właśnie, które były, można powiedzieć 
w cudzysłowie, „przedłużeniem konstytucji” i ta wyższość oznacza, 
że konstytucja ma moc wyższą niż władza parlamentu czy władza 
wykonawcza, czyli nad tym aspektem badań naukowych, nad tym 
aspektem zjawisk, które się wiążą właśnie z kryterium organicz-
nym. A drugie kryterium, to to akcentowane przez pana sędziego 
Sulimierskiego, ale także przez panią rzecznik, profesor Lipowicz 
także, to jest kryterium materialne, czyli konstytucja zawiera normy, 
do których powinny stosować się najwyższe władze, także rządzący 
i rządzeni, ale też – jak powiedział pan sędzia Sulimierski – powinno 
się zapewnić skuteczność tym normom, o co rzeczywiście dba się 
w prawie francuskim.

Zatem jeśli mogłabym powiedzieć, czy zagraniczne doświadczenia 
są nam pomocne, oczywiście w rozważaniach, to nie będziemy tutaj 
naśladować wzorców francuskich, ale zawsze można się zastanowić, 
w jakim kierunku pójść, do jakiego stopnia możemy się wzorować na 
innych doświadczeniach, nie zawsze oczywiście, jak słychać, do końca 
respektowanych czy popieranych w późniejszej praktyce.

Na koniec chciałam podziękować za umożliwienie Akademii de Virion 
naszej obecności tutaj, szczególnie właśnie panu senatorowi, doktorowi 
Piotrowi Zientarskiemu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za tę 
inicjatywę, sprawną organizację i duży wkład merytoryczny. Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Dziękuję bardzo pani profesor. Bardzo proszę o zabranie głosu pana 

Zdziennickiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, obecnie 
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sędziego Trybunału w stanie spoczynku, dziekana Wydziału Prawa 
Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Choda-
kowskiej w Warszawie.

Bohdan Zdziennicki
Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2008–2010
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  
Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej
Szanowni Państwo! 
Było tu już tylu znakomitych mówców, większość kwestii została 

poruszona, ale wpierw chciałbym podkreślić rangę dzisiejszej uroczy-
stości, ponieważ mówiliśmy o tożsamości konstytucyjnej, która zresztą 
była zawarta też i znana w doktrynie prawa konstytucyjnego, ale została 
bardzo podkreślona w wyroku o Traktacie Lizbońskim. Ta tożsamość 
konstytucyjna pozwoliła nam określić rolę naszego państwa w Unii 
Europejskiej, gdzie musimy ważyć dwie rzeczy: konieczność integracji 
i rozwoju Unii Europejskiej, jednak z zachowaniem koniecznej tożsa-
mości, uspokajając się zawsze, że tożsamość konstytucyjna Polski jest 
bardzo zbliżona do tożsamości europejskiej. Jak porównamy art. 3, 6 
traktatu Unii Europejskiej, preambułę traktatu Unii Europejskiej, Kartę 
praw podstawowych, czyli europejskie konwencje o ochronie praw 
i wolności, i nasze wartości zawarte w preambule, to w zasadzie można 
powiedzieć, że konflikt między naszą tożsamością konstytucyjną a eu-
ropejską jest bardzo minimalny.

Ale to jest ranga dzisiejszej uroczystości, mówimy o tożsamości kon-
stytucyjnej naszego państwa, kim jesteśmy po piętnastu latach, tak że 
nawet byłem przygotowany, że wszyscy tu się zjawią, którzy w naszym 
państwie decydują. Są znakomici przedstawiciele, ale nie wszyscy.

Po drugie, chciałem zwrócić uwagę, pokreślić – co już było w dys-
kusji – że ta tożsamość konstytucyjna jest jakby związana z aksjologią 
konstytucji, a może deontologią, bo aksjologia mówi, co jest, a deon-
tologia mówi, jak być powinno. To ta konstytucja żywa, o czym mówił 
też pan sędzia Sulimierski, to nie jest też proces prosty. On powstaje 
w wyniku interpretacji konstytucji przez wszystkie organy państwa, 
które mają obowiązek ją stosować, ale w sposób wiążący ostatecznym 
interpretatorem nadającym sens konstytucji jest Trybunał Konstytucyj-
ny. Dlaczego? Dlatego że tak stanowi sama konstytucja, art. 190 ust. 
1, orzeczenia są ostatecznie i powszechnie wiążące w sporach, co 
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oznacza poszczególne wartości, a wiadomo, że wartości poznajemy, 
dopiero kiedy są w konflikcie – nie będę tu wymieniał wszystkich 
konfliktów wartości. In concrete, jak się konkretyzują, rozstrzyga Try-
bunał Konstytucyjny. I to stosowanie wartości, co zresztą musi robić 
i każdy sędzia, to jest trochę inny sposób rozumowania niż klasyczne 
subsumcja normy do stanu faktyczny, wszystkie rodzaje rozumowań, 
wszystkie zasady logiki prawniczej i wszystkie topiki prawnicze, które 
każdy prawnik zna jako rzemiosło.

Tutaj mamy dość dużą lukę i o tym mało mówimy. Takim doświad-
czalnym przykładem jest oczywiście orzecznictwo Trybunału Konstytu-
cyjnego, który w ogóle operuje tylko na zasadach, wartościach, to, co 
określamy zwykle jako „klauzule generalne”. Co to znaczy równość, ale 
zależy kiedy; wiek emerytalny  kobiet czy mężczyzn, ale w jakiej sytu-
acji, itd., itd. I zdania odrębne do orzecznictwa trybunału. One powinny 
być przedmiotem szerszej refleksji, z nich wynika to, jak my rozumiemy 
konstytucję żywą, czy dobrze czy źle, w tej całej złożoności, w której się 
rozgrywa nasza rzeczywistość.

(Brak nagrania). (...) Normy – zasady powstają w wyniku rozstrzy-
gania konfliktu wartości, czyli ważenia wartości – co to jest „ważenie”? 
– i zasady proporcjonalności i one dopiero w ten sposób in concreto się 
konkretyzują w bardzo różny sposób.

Skoro Trybunał Konstytucyjny jest strażnikiem konstytucji, a konsty-
tucja jest ustawą zasadniczą nie tylko w sensie prawnym, to jest najważ-
niejszy zbiór wartości. Tu się kłaniam wszystkim politologom, history-
kom, filozofom, etykom wartości. My wszyscy roztrzygamy w sporze, 
to znaczy balansujemy między liberalizmem, jednostką a demokracją, 
czyli pewną zespołowością, pewną grupą, między indywidualizmem 
a solidaryzmem, czego najwyższym podsumowaniem jest nie tylko 
preambuła, odpowiednie wersety o solidaryzmie, ale art. 1 mówi, 
najwyższe dobro, jeżeli ten jest Rzeczpospolita Polska – to świadczy 
o tym, że przed Trybunałem jako ostatecznym interpretatorem konsty-
tucji stoją ogromne wymagania.

Chciałbym też zgłosić do znakomitych postulatów de lege ferenda 
moich poprzedników, nie będę wymieniał wszystkich panów profeso-
rów i wszystkich poprzednich mówców, znany postulat, że w związku 
z tym przewidziany w konstytucji sposób wyboru sędziów Trybunału 
musi być poddany gruntownym przemyśleniom. Zapis konstytucji w tej 
sprawie jest lakoniczny, ustawa o trybunale mówi też lakonicznie. 
Były pewne projekty złożone w Sejmie, przygotowane przez jeden 
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z klubów, do tego trzeba wrócić. Dlaczego? Ponieważ władza dyskre-
cjonalna i odpowiedzialność Trybunału jest ogromna. On decyduje, 
co jest naprawdę konstytucją, a tożsamość konstytucyjna rozstrzyga 
o wszystkich sprawach i wszystkich konfliktach w państwie. Oczywiście 
sposób ważenia wartości, to co robi zresztą rasowy polityk, szukania 
zasady proporcjonalności.

To jest główny postulat i jeszcze jedna uwaga, że w przeciwieństwie 
do wystąpienia znakomitego pana profesora Hausera uważam, że jed-
nak jest potrzebny w Polsce trybunał kompetencyjny. Na razie konflikt 
między sądami powszechnymi a administracyjnymi rozstrzyga się na 
zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. To jest bardzo prosta reguła, ale nie 
do końca dobra, a przykład sporu między prezydentem a szefem rządu, 
ten znany, który rozstrzygnął Trybunał, wtedy nawet mu przewodni-
czyłem, świadczy, że przydałby się też trybunał kompetencyjny, który 
by te konflikty – które są nieuniknione w normalnym działaniu i trzeba 
wyważać wartości – byłby rozstrzygnięty.

Mam jeszcze jedną uwagę odnośnie do tego, że prawo nie działa 
wstecz. To wszyscy wiemy, to wynika z art. 2, ale mamy w konstytucji 
art. 190 ust. 4, który mówi, że orzeczenia Trybunału są podstawą do 
wznowień postępowań, czyli mówiąc krótko – ja upraszczam w tej 
chwili, wyostrzam – orzeczenie Trybunału działa wstecz,  Trybunał 
retro agit. Na tym tle powstają ogromne zawirowania, nie wszędzie to 
jest przyjęte, analiza art. 190 ust. 3, który pozwala odraczać wyroki, 
ust. 4 wskazuje, że mamy tu wyraźną sprzeczność i to nie jest tylko 
spojrzenie teoretyka, ale człowieka, który tkwił w tej rzeczywistości. 
Jeszcze sędziowie potwierdzą, co znaczy wyrok Trybunału słuszny, 
który stwierdza niekonstytucyjność przepisu dla prawomocnych już 
rozstrzygnięć. Czasami jest to katastrofa w państwie, to zresztą hamuje 
Trybunał często przed podejmowaniem takich decyzji i stąd wyroki 
zakresowe i interpretacyjne, które są przedmiotem sporów z Sądem 
Najwyższym co do sposobu stosowania.

Uważam, że konferencja dzisiejsza ma ogromną rangę. Zgłoszone 
zostało multum – i tu kłaniam się organizatorom – ciekawych postula-
tów odnośnie do zmian konstytucji, bardzo przemyślanych, więcej jest 
w doktrynie prawa konstytucyjnego, w praktyce sądów. Warto się temu 
przyjrzeć, czy trzeba coś zmieniać, czy wystarczy dobre orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego, które te wszystkie konflikty rozstrzygnie 
z pomocą mądrości opartych na dobrych charakterach sędziów i na ich 
wiedzy. Dziękuję bardzo.
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Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący  Komisji Ustawodawczej
Dziękuję bardzo panu prezesowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo 

proszę o zabranie głosu pana profesora Andrzeja Bałabana, profesora 
prawa konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Prof. dr hab. Andrzej Bałaban
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
Z mojego punktu widzenia najpierw było pięknie w czasie tej sesji, 

teraz się zrobiło strasznie. Strasznie się zrobiło dlatego, że tak wiele się 
pojawiło ciekawych tematów, a tak mało mamy czasu, żeby nawzajem 
się do nich przekonać, wyeliminować niektóre wątki i wreszcie zagło-
sować, dając jakiś substrat rozstrzygnięć konstytucyjnych.

Pierwszy problem – stabilność konstytucji. Otóż myślę, że zawsze, 
zanim cokolwiek powiemy na temat prawa bądź konstytucji, powin-
niśmy sobie przypomnieć zasadę quieta non movere, „spokojne – nie 
ruszać”, czyli po pierwsze, pytajmy, czy prawo jest w ogóle potrzebne 
czy nie, a po drugie, czy koniecznie musimy zmienić konstytucję, bo 
chcielibyśmy ją ciągle zmieniać, ale czy koniecznie musimy? Trwałość 
konstytucji to jedna z jej strukturalnych, formalnych, instrumentalnych 
wartości, ale rzeczywiście bardzo istotna. Nie wiem, czy państwo za-
uważyli książkę „Ankieta konstytucyjna”, wypowiada się tam kilkanaście 
osób na ten temat. Padło tam takie peerelowskie określenie „konstytucja 
spełniła swoją rolę”. Czy to znaczy, że od początku musimy się wziąć 
za elementarne standardy konstytucyjne, które są w tej konstytucji? 
Przecież ani ich nie trzeba zmieniać słownie, ani nie trzeba ich listy 
uzupełniać, trzeba tylko wokół nich tworzyć ich warstwę normatywną, 
która ewoluuje, ale przepisy nie muszą.

Problem deregulacji. Czy deregulacja to jest wycofywanie się z prawa? 
Ten bieżący problem teraz trochę ucichł. Pisałem w „Rzeczpospolitej” 
na ten temat. Otóż czym grozi deregulacja? Zniszczeniem systemów 
normatywnych, które wspomagają prawo. Boję się, że deregulacja spo-
woduje potrzebę zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości tysięcy 
urzędników, którzy będą musieli zapanować nad chaosem w wyniku 
zniszczenia samorządów wszelkiego rodzaju, w tym przede wszystkim 
samorządów prawniczych. Jeśli więc mówię o oszczędności prawa, to 
nie tam, gdzie ono się sprawdza, bo ruszenie tego prawa tam, gdzie go 
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jest stosunkowo niewiele, po to, żeby zniszczyć wspomagające systemy 
normatywne, to bardzo niebezpieczne działanie.

Z wątków trochę głębszych niewątpliwie trzeba poruszyć problem 
tożsamości konstytucyjnej. Mój pogląd na tożsamość jest tego rodzaju, 
że mamy wspólną tożsamość konstytucyjną w Unii i w państwach, 
ponieważ nasze konstytucje są matrycą konstytucyjną, są niesłycha-
nie podobne do siebie. Tu nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ani 
to nie może być powodem do tego, żeby się spierać między Unią 
a konstytucją, nic niebezpiecznego z tego nie wynika. Wcześniejsze 
orzecznictwo niemieckiego trybunału takie niebezpieczeństwa two-
rzyło, natomiast teraz to słowo, rozumiane prounijnie, a Unia prona-
rodowo nie powinna stwarzać pola do konfliktów, nie powinniśmy 
tak tego wykorzystywać.

Inny wątek z wystąpienia pana profesora Rzeplińskiego, bardzo 
poważny problem wyłączności ustawowej. Bardzo poważna kon-
strukcja w działalności Trybunału Konstytucyjnego. Otóż co znaczy 
„ustawa” w konstytucji, co znaczy to słowo? Moim zdaniem ma trzy 
znaczenia, nie jedno. Pierwsze znaczenie słowa „ustawa” to prawo. 
Gdyby ustawa nie znaczyła prawo, to sędziowie by nie mogli orzekać 
opierając się na ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Mamy 
taką alternatywę: albo tak będzie jak w PRL, sędzia podlega wyłącznie 
ustawie i wtedy ustawa znaczy prawo, albo zaczynamy wyliczać, to 
wtedy musimy wyliczyć wszystko i mamy tasiemiec ze wszystkimi 
formami prawa międzynarodowego, którym sędzia podlega, bo nie 
może przecież nie podlegać. Na razie więc mamy konstytucję i ustawę, 
z tego wynikają oczywiście interrelacje między tymi aktami, mające 
znaczenie dla sądów powszechnych, ale musimy tę ustawę rozumieć 
jako prawo, bo inaczej by się okazało, że nie wiąże prawo międzyna-
rodowe, że sądy nie mogą orzekać na podstawie prawa unijnego itd., 
itd., więc taki formalizm, podejście do tego słowa w jego pierwszym 
znaczeniu, jest niemożliwy.

Po drugie, ustawa jest oczywiście źródłem prawa na określonym po-
ziomie, ale jest czymś jeszcze, ona jest podstawą do wydawania aktów 
wykonawczych i jeśli jest w konstytucji mowa, że tylko ustawa może 
zawrzeć jakieś wyjątki, to także ustawa, która odsyła także akty, które 
są na niej oparte. Dlaczego tak można powiedzieć teraz, a nie można 
było powiedzieć w PRL? Dlatego że rozporządzenie jest przecież takim 
maleńkim, promilowym wyjątkiem w świetle jego konstrukcji, od ustawy, 
więc ono nie grozi wejściem w merytoryczną funkcję ustawy.
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Problem zasady demokratycznego państwa prawnego. Otóż to trzy-
składnikowe pojęcie demokratycznego państwa prawnego chyba nie 
jest najlepszym materiałem do tego, żeby w nim szukać rozumienia 
pojęcia „demokracja” czy pojęcia „sprawiedliwość społeczna”. Słowa 
„demokracja” i „sprawiedliwość” są tylko wyjaśnieniem, co to za państwo 
prawne, a zatem wiemy, że nie policyjne, nie faszystowskie, tylko de-
mokratyczne i sprawiedliwe. Ale jak byśmy szukali wyjaśnienia pojęcia 
„sprawiedliwości”, to tylko tam znajdziemy ewentualne wyjaśnienie, że 
sprawiedliwość będzie pewniejsza, jak będzie umocniona przez prawo, 
a demokracja także za pomocą narzędzi prawnych. Więc znaczenia 
określenia słowa „sprawiedliwość” musimy szukać w całej konstytucji, 
i polskiej, i unijnej, bo mamy dwie konstytucje, więc szukajmy wszel-
kich znaczeń tego słowa. Jest tyle pól sprawiedliwości, więc tyle także 
i postaci, żadnej tutaj cudownej formuły nie znajdziemy, musimy nad 
nią systematycznie pracować.

Nasuwa mi się wiele wątków związanych z wypowiedzią pani profesor 
Lipowicz, na przykład cóż tu mówić, trzeba bić brawo za poruszenie kwe-
stii prawa lokalnego i tego, że nikt nie rozumie, jaki jest jego potencjał, 
zwłaszcza samorządy nie rozumieją i nie upominają się u ustawodawcy 
o to, żeby uzyskać szerokie odesłania.

Zasada prawidłowej legislacji. Jest takie forum debaty publicznej 
w Kancelarii Prezydenta i ciągle tam powtarzamy, że do konstytucji trze-
ba wprowadzić zasadę prawidłowej legislacji. Ona oczywiście wynika 
już z demokratycznego państwa, ale niech to słowo wyraźnie się tam 
pojawi. Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Dziękuję bardzo panu profesorowi. Bardzo proszę o zabranie głosu 

marszałka Senatu V kadencji, pana profesora Longina Pastusiaka.

Marszałek Senatu V kadencji Longin Pastusiak
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Przyznam się szczerze, że czuję duży sentyment do tej sali i nie tylko 

jako marszałek Senatu V kadencji, ale również z tego powodu, że tu, 
w tej sali przepracowałem cztery lata nad sformułowaniem obecnie obo-
wiązującej konstytucji. Nie była to łatwa praca, była to ciężka harówka 
i wielu parlamentarzystów nie było w stanie pogodzić obowiązków 
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parlamentarzysty z ciężką pracą  w Komisji Konstytucyjnej, dlatego wy-
kruszali się i niewielu przetrwało pełną, czteroletnią kadencję. Cieszę 
się, że zaliczam się właśnie do tych, co przetrwali cztery lata.

To, co chciałem państwu powiedzieć, może zabrzmi kontrowersyjnie, ale 
mamy najnowocześniejszą konstytucję na świecie albo też jedną z najnowo-
cześniejszych. Rzadko o tym mówimy. A nie tylko dlatego jest ona taka no-
woczesna, że jest młoda, że liczy zaledwie piętnaście lat, ale również z tego 
powodu, że w specyficzny sposób formułowaliśmy zapisy tej konstytucji, 
mianowicie korzystaliśmy z doświadczeń wielu konstytucji obowiązujących 
na świecie. Moja na przykład funkcja – pozwolę sobie na osobistą refleksję 
– polegała na tym, że byłem obłożony konstytucjami ważniejszych krajów 
na świecie i ilekroć w debacie pojawiała się sprawa pytań: a jak ta sprawa 
jest uregulowana w konstytucji hiszpańskiej, francuskiej czy amerykańskiej, 
sięgałem, zaglądałem, informowałem kolegów, jak to jest i potem zgłaszali 
jakieś uwagi, itd. W rezultacie otrzymaliśmy rzeczywiście konstytucję, która 
jest nowoczesna, ale to nie znaczy, że nie jest bez wad.

Jako człowiek z kilkunastoletnim doświadczeniem parlamentarnym 
uważam, że jedną z chorób polskiego procesu legislacyjnego jest ten-
dencja do zapisów pewnych szczegółowych spraw w aktach o wiele 
wyższego rzędu niż istnieje potrzeba, w związku z tym w ustawach mamy 
na przykład zapisy, które mogą być regulowane rozmaitymi rozporządze-
niami. Jaki jest tego skutek? Taki, że te ustawy się szybko dezaktualizują 
i posłowie, senatorowie najwięcej czasu poświęcają nie tworzeniu no-
wych ustaw, ale nowelizacji istniejących już zapisów. Niestety to samo 
dotyczy naszej konstytucji, ale to z kolei wynika z tego, że jak pamiętam 
z doświadczeń na tej sali, trzeba było zawierać kompromisy. Jedna grupa 
mówiła, że  poprzemy was, jeżeli wy poprzecie nasz zapis i w rezultacie 
tych zapisów przybywało i mamy dość obszerną konstytucję.

Amerykanie są dumni na przykład z tego, że ich konstytucja w tym 
roku liczy dwieście dwadzieścia trzy lata i składa się z siedmiu artykułów 
i dwudziestu siedmiu poprawek, ale oczywiście żeby zrozumieć ame-
rykańskie prawo konstytucyjne, trzeba uwzględnić również orzeczenia 
sądu najwyższego Stanów Zjednoczonych, których jest ponad siedem 
tysięcy i te siedem tysięcy orzeczeń sądu najwyższego tworzy całość 
prawa konstytucyjnego.

Ale my mamy Trybunał Konstytucyjny, Panie Prezesie, który spełnia 
tę samą funkcję i czuwa nad modernizacją naszej konstytucji. Jeżeli jest 
jakaś słabość tych orzeczeń, to nie wynika z orzeczeń Trybunału Konsty-
tucyjnego, tylko wynika z nieznajomości tych orzeczeń, które nie trafiają 
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niestety do świadomości społeczeństwa polskiego i póki te orzeczenia 
nie trafią do świadomości społeczeństwa polskiego, to będą również 
krytyczne uwagi na temat konstytucji, że nie ma tego, tamtego. W świetle 
pojawiających się ostatnio propozycji zmiany konstytucji, uważam, że 
takiej potrzeby w tej chwili nie ma. Dziękuję bardzo. 

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Dziękuję bardzo panu marszałkowi. Jako ostatni w dyskusji zabierze 

głos pan profesor Ryszard Chruściak, profesor Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Ryszard Chruściak
Profesor Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  
Uniwersytetu Warszawskiego
Szanowni Państwo, ja też mógłbym powiedzieć tak jak pan marszałek, 

że miałem okazję, oczywiście w całkowicie innej roli, pomocniczej, też 
cztery lata w tej sali spędzić przy pisaniu konstytucji i oczywiście mnó-
stwo refleksji się nad tymi pracami nasuwa, ale nie chcę o tym mówić, 
wręcz przeciwnie, chcę mówić o tym co działo się z konstytucją w ciągu 
tych piętnastu lat. I chcę nawiązać do tego, o czym nie było do tej pory 
mowy, nawet byłem lekko tym zdziwiony, że w wykazie referatów nie 
było tematu: a co z Senatem? Być może dlatego, że rzeczywiście niedużo 
się z Senatem działo w ciągu tych piętnastu lat.

 (Senator Piotr Zientarski: Było, Panie Profesorze.)
Tak, ale o tym, na co ja zwrócę uwagę, nie było mówione. 
W roku 2012,  czyli w piętnastym roku od uchwalenia i wejścia 

w życie, Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. obowiązuje w stanie 
prawnym tylko nieznacznie zmienionym.  Dokonane zostały tylko  dwie 
nowelizacje i co jeszcze ważniejsze, wprowadzone zmiany  objęły jedynie  
dwa artykuły ustawy zasadniczej – art. 55 i art. 99. Jak się jednak wydaje, 
nie byłaby uprawniona teza o niewielkiej aktywności, jeżeli chodzi o  ini-
cjatywy  zmierzające  do znowelizowania Konstytucji RP. W mijającym 
piętnastoleciu zostało bowiem przygotowanych niemal  czterdzieści ini-
cjatyw zmierzających do wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie 
zasadniczej. Trzeba jednak dodać, że na tę dość pokaźną liczbę składają 
się inicjatywy w dwojakim rozumieniu tego pojęcia. Pierwsze z nich to 
inicjatywy ustawodawcze w ścisłym znaczeniu, czyli formalne projekty 
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zmian w Konstytucji. Wniesiono szesnaście takich inicjatyw. Pozostałe to 
inicjatywy, mające postać projektów ale nie wniesione formalnie do Sejmu.

Jeżeli chodzi o formalne inicjatywy ustawodawcze, to w dotychczaso-
wym okresie obowiązywania Konstytucji RP wniesiono 16 projektów jej 
zmian. Można przyjąć, że odniesienia  do Senatu występowały w 3 projektach. 
Znalazło to wyraz w tym, że jeden projekt przewidywał zmiany w obo-
wiązujących regulacjach konstytucyjnych odnoszących się do Senatu, a dwa 
projekty zakładały wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących Senatu.

Zmianę w obowiązujących regulacjach konstytucyjnych przewidywał 
projekt posłów PO wniesiony w lutym 2010 r. (druk nr 2989). Z art. 97 
zostałaby usunięta dotychczasowa liczba 100 senatorów na rzecz regulacji 
stanowiącej, iż w województwie liczącym 1 mln mieszkańców wybierany 
jest jeden senator, a na każdy kolejny rozpoczęty milion mieszkańców liczba 
mandatów senatorskich przypadających województwu zwiększa się o jeden. 
Z uzasadnienia wynikało, iż Senat składałby się wówczas z 49 senatorów. 
Ponadto zgodnie z proponowanym art. 97a w skład Senatu wchodziliby 
dożywotnio byli prezydenci RP wybrani w wyborach powszechnych.

Nowe rozwiązania odnoszące się do Senatu znalazły się w dwóch pro-
jektach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej i przewidują-
cych w szczególności dodanie nowego rozdziału Xa regulującego właśnie 
tę kwestię. W projekcie wniesionym w listopadzie 2010 r. przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego (druk nr 3598) przewidywano  uchylenie 
art. 90, a więc i zawartej tam kompetencji Senatu. Równocześnie jednak 
w proponowanym art. 227c zwarta była analogiczna procedura, jednakże 
z tą różnicą, że Senat uchwalał ustawę upoważniającą do ratyfikacji umowy 
międzynarodowej bezwzględną większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowej liczby senatorów. Ponadto projekt przewidywał 
zastosowanie procedury z art. 227c w innych sytuacjach. 

Projekt zawierał również rozwiązanie (art. 227h), zgodnie z którym 
Sejm i Senat wykonują kompetencje powierzone parlamentom narodo-
wym w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej w zakresach 
i formach określonych w tych traktatach.

Wniesiony na początku 2011 r. projekt posłów PiS (druk nr 3687) rów-
nież  przewidywał uchylenie art. 90 i także zawierał analogiczną procedurę 
(art. 227b), ale z utrzymaniem w odniesieniu do Senatu większości 2/3 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

Projekt zawierał również  odesłanie do uchwalenia ustawy określającej 
zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwią-
zanych z członkostwem w organizacji międzynarodowej, której Polska 
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przekazała kompetencje w niektórych sprawach. Ponadto jednak,  szerzej 
niż projekt Prezydenta RP, wskazywał  na udział Senatu w określonych 
procedurach decyzyjnych (art. 227d, art. 227f). Chodziło w szczególności 
o przyznanie Senatowi prawa wyrażania opinii lub sprzeciwu, a także 
możliwości zaskarżenia aktu prawnego organizacji międzynarodowej.   

Jeżeli chodzi o projekty niewniesione w trybie formalnym, to na uwagę 
zasługują przede wszystkim regulacje  przygotowane przez partie polityczne. 
Za najnowszy może być uznany projekt PiS przedstawiony w styczniu 2010 
r. Zachowując obowiązującą zasadę ustrojową, zgodnie z którą Senat (wraz 
z Sejmem) sprawuje władzę ustawodawczą, projekt zawiera  jednocześnie 
rozwiązania odmienne od obowiązujących. Zgodnie z projektem PiS  Senat 
składa się z 50 senatorów (w wersji projektu PiS z 2005 r. senatorów miało 
być 30!) oraz z osób, które w przeszłości sprawowały urząd prezydenta RP 
na podstawie wyborów powszechnych. Kadencja Senatu trwa 4 lata, ale 
wybory nie są jednocześnie z wyborami do Sejmu, lecz jednocześnie z wy-
borami bezpośrednim i do organów samorządu terytorialnego. 

O znacznym rozszerzeniu kompetencji można mówić w sferze funk-
cji kreacyjnej. Jeżeli chodzi o  władzę  sądowniczą, to  Senat uzyskał 
prawo powoływania (obok Sejmu i prezydenta RP) sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, a także prawo powoływania 6 członków, czyli połowy 
składu Trybunału Stanu. 

Ponadto Senat miałby powoływać prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
oraz rzecznika praw obywatelskich na 5 lat, a także  wyrażać zgodę na 
powołanie przez prezydenta RP prezesa Narodowego Banku Polskiego.  

Jeżeli chodzi o kwestię przekazywania przez Polskę kompetencji 
organizacji lub organowi międzynarodowemu, to rozwiązania projektu 
były w zasadzie zbieżne z regulacjami zawartymi w projekcie ujętym 
w druku nr 3687.  

Przy zachowaniu ustrojowej pozycji Senatu jako organu władzy usta-
wodawczej odmienne od obowiązujących  rozwiązania dotyczące tego 
organu znalazły się w projekcie LPR z kwietnia 2005 r. Senat miałby 
składać się ze 100 senatorów, ale tylko 50 byłoby wybieranych w wybo-
rach powszechnych. 22 senatorów byłoby wybieranych przez Polaków 
zamieszkałych za granicą, po jednym senatorze wybierałby każdy sejmik 
województwa oraz po jednym wybierałby senaty 12 uniwersytetów. 
Ponadto w skład Senatu wchodziłby, bez prawa głosu, wiceprezydent 
RP jako marszałek Senatu. Kadencja Senatu wynosiłaby 6 lat, przy czte-
roletniej kadencji Sejmu. Odrzucenie poprawki Senatu albo propozycji 
odrzucenia ustawy wymagałoby w Sejmie większości 3/5 głosów. 
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Podobnie jak w projekcie PiS widoczne jest także rozszerzenia kom-
petencji kreacyjnych Senatu w odniesieniu do organów władzy sądowni-
czej. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a także prezesa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego  powoływałby prezydent RP na sześcioletnią 
kadencję, ale na wniosek Senatu. 

Zdecydowanie dalej idącą nowością było rozwiązanie, zgodnie z któ-
rym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, chyba że 
prezydent RP zaskarży je do Senatu. Wówczas organ ten podejmuję 
ostateczna decyzję w sprawie orzeczenia. 

Ponadto Senat, na wniosek prezydenta RP, powoływałby i odwoły-
wałby prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Jesienią 2009 r. trzy projekty konstytucji zostały przygotowane w Biu-
rze Rzecznika Prawa Obywatelskich Janusza Kochanowskiego. Jednakże 
tylko jeden z projektów przewidywał utrzymanie Senatu i to w kształcie 
ustrojowym zasadniczo odmiennym od obowiązującego. W projekcie 
tym bowiem Senat, liczący 50 senatorów, miałby przede wszystkim spra-
wować funkcję kreacyjną. W sferze władzy sądowniczej zwraca uwagę 
zwłaszcza to, że Senat wybierałby sędziów, na wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa. Senat wybierałby również składający się z 15 sędziów 
Trybunał Konstytucyjny oraz prokuratora generalnego.

Ponadto kompetencją Senatu byłby także wybór prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, rzecznika praw obywatelskich, prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, jak również 5 spośród 15 członków przewidywanej w projekcie 
Rady Stanu. Natomiast udział w funkcji ustawodawczej został sprowadzony 
do sytuacji, w której Senatowi przekazywane są tylko ustawy o wyraże-
niu zgody na ratyfikację bądź wypowiedzenie umowy międzynarodowej 
albo jeśli w ciągu 3 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Sejm zażąda 
tego Rada Ministrów. Dalsze postępowanie Senatu z ustawą byłoby co do 
zasady analogiczne z obowiązującymi rozwiązaniami.  

Dotyczące Senatu rozwiązania zawarte w projektach przygotowanych 
w okresie obowiązywania Konstytucji RP z 1997 r. obejmują propozycje 
zróżnicowane. Można przyjąć, iż najczęściej dotyczą one składu Senatu 
i z zasady przewidują zmniejszenie  jego składu. Nie wydaje się, aby to 
kwestia istotna w ewentualnej perspektywie przygotowania propozycji 
nowelizacji obowiązującej ustawy zasadniczej w odniesieniu do Senatu. 
Przyjąć należy, że gdyby w przyszłej debacie konstytucyjnej osiągnięto 
zgodę na rozszerzenie kompetencji  Senatu, to uzasadnione byłoby 
rozważenie zwiększenia liczby senatorów wraz ze zmniejszeniem liczby 
posłów. Należy także przyjąć, iż nie zasługują na poparcie propozycje 



zmierzające do ograniczenia udziału Senatu w funkcji ustawodawczej. 
Wręcz przeciwnie, w ewentualnej perspektywie reform ustrojowych na-
leży dążyć do usprawnienia i zwiększenia efektywności udziału Senatu 
w rozpatrywaniu ustaw uchwalonych przez Sejm. Jednym ze środków 
zmierzających do realizacji  tego celu powinno być dążenie do zapew-
nienia takiego składu osobowego Senatu, który byłby w stanie zapewnić 
wysoką efektywność udziału Senatu w funkcji ustawodawczej.

Senator Piotr Zientarski
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Dziękuję bardzo za dodatkowe wsparcie, bo myśmy już przedstawiali, 
że pewne propozycje dość istotnych zmian pragniemy przygotować.

Dziękuję wszystkim państwu za głosy, zarówno referentom poszcze-
gólnych tematów, jak i dyskutantom. Zamykam część merytoryczną 
konferencji „Konstytucja jako fundament państwa prawa”.

Pragnę podziękować jeszcze raz za udział oraz interesujące wystą-
pienia. Chciałbym też podziękować wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację konferencji. 
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