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Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją  

materii pytań zawartych w projekcie postanowienia  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

o zarządzeniu krajowego referendum (druk senacki nr 899) 

 – w szczególności pytania dotyczącego jednomandatowych okręgów wyborczych 

z odniesieniem się do bieżących głosów konstytucjonalistów w tej kwestii 

 

W dniu 13 maja 2015 r. Prezydent RP przesłał do Marszałka Senatu projekt 

postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum zawierający treść pytań i termin 

referendum. Prezydent zwrócił się o wyrażenie przez Senat zgody na zarządzenie tego 

referendum na podstawie art. 125 Konstytucji RP.  

Jedno z pytań – czy obywatel jest za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów 

wyborczych (dalej JOW-y) w wyborach do Sejmu RP – dotyczy bezpośrednio materii 

konstytucyjnej objętej zakresem art. 96 Konstytucji (zasada proporcjonalności wyborów do 

Sejmu). Dwa pozostałe pytania – w sprawach podatkowych i finansowania partii politycznych 

– dotyczą materii ustawowej. 

Dzień przed opiniowanym projektem postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego 

referendum Prezydent wystąpił z inicjatywą zmiany Konstytucji. Kancelaria Prezydenta 

wydała w tej sprawie komunikat zawierający następującą informację: „Likwidacja bariery 

prawnej, uniemożliwiającej wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w 

wyborach do Sejmu – zakłada prezydencki projekt nowelizacji konstytucji. Prezydent RP 

Bronisław Komorowski podpisał projekt, kierując go do Sejmu”.
1
 Wydarzenie to ma istotne 

znaczenie dla opiniowanej sprawy. 

Z uzasadnienia projektu opiniowanego postanowienia wynika, że „celem referendum 

[…] jest umożliwienie obywatelom wyrażenia swoich preferencji w sprawach problemowych 

o istotnym znaczeniu dla państwa”. Tak określony cel różni się od sformułowanego ustnie 

przez Prezydenta : „Chodzi o to, by obywatele rozstrzygnęli kilka istotnych kwestii, które nie 
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mogą doczekać się rozstrzygnięcia od dłuższego czasu”
2
. Różnica ta jest istotna zważywszy 

na treść pytań referendalnych  determinujących sam charakter referendum. 

Projekt postanowienia zawiera pytania, z których treści nie wynika jednoznacznie, czy 

dotyczą one przyszłych regulacji prawnych, których zainicjowanie Prezydent planuje, czy też 

rozstrzygnięcia zagadnień już regulowanych w aktach prawnych znajdujących się w 

postępowaniu legislacyjnym bądź zatwierdzenia już przyjętych norm. Z wypowiedzi 

Prezydenta można by wnosić, że referendum ma odnosić się do norm procedowanych lub już 

przyjętych, gdyż tylko w takim przypadku można mówić o rozstrzygnięciu przez obywateli 

poddanych pod rozwagę kwestii. W takim przypadku mogłyby to być jedynie kwestie 

uregulowane w aktach podkonstytucyjnych, co wynika z art. 235 Konstytucji. Tym samym nie 

wchodzi w grę rozstrzygnięcie dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, gdyż ono 

wymaga zmiany Konstytucji RP i uchylenia zasady proporcjonalności w wyborach 

sejmowych. Jak słusznie zauważają w tym kontekście niektórzy konstytucjonaliści (np. M. 

Wiszowaty
3
) „jeszcze […] nie zmieniono konstytucji, więc nie można pytać się w plebiscycie 

o okręgi jednomandatowe, które z ustawą zasadniczą zgodne nie są”. 

Jeżeli jednak Prezydentowi chodzi jedynie o wyrażenie preferencji przez obywateli, to 

pytania mogą odnosić się do kwestii jeszcze nieuregulowanych prawnie, które dopiero staną 

się przedmiotem regulacji prawnej po przeprowadzeniu referendum, gdy da ono pozytywny 

wynik i będzie miało wiążący charakter. Wówczas na odpowiednich organach państwowych 

ciążyć będzie obowiązek zainicjowania procedury zmierzającej do uchwalenia aktu prawnego 

realizującego wolę suwerena.  

W nauce prawa konstytucyjnego powszechnie aprobowany jest pogląd, że referendum 

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

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

musi więc zostać przełożone na język ustaw lub innych aktów podejmowanych przez organy 

państwowe”
4
. W tym ujęciu materia pytań zawartych w projekcie postanowienia  Prezydenta o 

zarządzeniu krajowego referendum jest zgodna z Konstytucją, tylko jeżeli miałaby dotyczyć 

przyszłych aktów nie „przełożonych” na gotowe już projekty ustaw znajdujące się choćby we 

wstępnej fazie procesu legislacyjnego. 

                                                           
2 http://m.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3254,zamierzam-zarzadzic-ogolnopolskie-referendum.html 
3
 http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/871294,senat-powinien-odrzucic-wniosek-o-referendum-w-sprawie-jow-

ow.html 
4
 L. Garlicki, omówienie art. 125, s. 13, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-

tarz, Warszawa 1999 (wyd. ciągłe). 
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Wynik referendum projektowanego przez Prezydenta na dzień 6 września 2015 r. nie 

zastępowałby uchwalenia jakiejkolwiek ustawy. Rozwiązania takiego nie można wywieść –

dla pytań o treści zaproponowanej przez Prezydenta – z procedury referendalnej określonej w 

art. 125 Konstytucji. Tym bardziej nie da się uznać możliwości zatwierdzenia w drodze 

referendum zarządzonego na podstawie art. 125 Konstytucji ustawy o zmianie Konstytucji 

(art. 235 ust. 6). W referendum zainicjowanym na podstawie projektowanego postanowienia 

Prezydenta ogół uprawnionych obywateli, wyrażając swoją wolę, nie dokonuje akceptacji (lub 

negacji) końcowego wyniku postępowania legislacyjnego. Wyrażenie przez nich woli nie 

wywołuje więc wiążących skutków w sferze prawa. Całe referendum ma charakter 

konsultacyjny, opiniodawczy.  

W nauce prawa powszechne jest stanowisko głoszące, że przedmiotem referendum 

przeprowadzonego w trybie art. 125 Konstytucji nie może być uchwalenie ustawy, gdyż tego 

należy dokonać w procedurze parlamentarnej
5
. Analogiczne zasady mają zastosowanie do 

ustawy o zmianie Konstytucji. Podkreślenia wymaga, że żaden przepis Konstytucji nie 

wyłącza z zakresu spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, które dopiero mogą stać się 

przedmiotem regulacji, spraw odnoszących się bezpośrednio do materii konstytucyjnych. 

Artykuł 235 Konstytucji z jednej strony w ust. 6 wyklucza jedynie to, aby referendum 

ratyfikacyjne odbyło się na podstawie art. 125 Konstytucji, z drugiej zaś w ust. 1 określa 

podmioty wyłącznie uprawnione do przedłożenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji. 

Wśród tych podmiotów jest też Prezydent RP, który może zarządzić referendum w myśl art. 

125 ust. 2 Konstytucji. Gdyby zdecydował się na zarządzenie referendum, aby poznać 

stanowisko suwerena w sprawie o tak szczególnym znaczeniu dla państwa, że aż musiałaby 

ona pociągnąć za sobą zmianę Konstytucji, to trudno wskazać względy prawne w państwie 

demokratycznym, które mogłoby uzasadniać zaniechanie tego zamiaru. Brak jest ku temu 

podstawy w Konstytucji, której art. 235 ust. 6 dotyczy już zmiany Konstytucji uchwalonej w 

postępowaniu parlamentarnym, a nie wcześniejszych stadiów tego postępowania. Nie można 

więc przyznać racji stanowisku A. Ziółkowskiej i M. Gerwina głoszącemu, że „"W 

konstytucji przedstawiony jest tryb jej zmiany (w art. 235) i nie przewiduje się w nim 

możliwości wprowadzania zmian będących pochodną referendum ogólnokrajowego. Oznacza 

to, że dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie JOW-ów brakuje 

podstawy prawnej. Nie można także przeprowadzić referendum opiniodawczego 

                                                           
5
 Por. np. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej komentarz, Kraków 1999, s. 129 



 4 

(niewiążącego) w tej sprawie, gdyż ani konstytucja, ani ustawa o referendum ogólnokrajowym 

takiego nie przewiduje”
6
. 

Generalnie rzecz biorąc w referendum zarządzonym na podstawie art. 125 nawet nie 

musi chodzić jeszcze o stadium postępowania legislacyjnego, ale o fazę przedwstępną, 

inicjacyjną, nieobjętą w ogóle regulacją prawną. W tej fazie przedmiotem referendum nie 

musiałaby być już dojrzała, sformułowana inicjatywa ustawodawcza, ale rozstrzygnięcie 

kierunkowe, w którym suweren wyznaczałby swoim przedstawicielom kierunek ich pracy. 

Referendum takie jednak samo nie rozpoczynałoby w sensie prawnym postępowania 

zmierzającego do zmiany Konstytucji, ani tym bardziej nie byłoby równoznaczne z inicjatywą 

ustawodawczą w zakresie zmiany Konstytucji. Nie byłoby też równoznaczne z inicjatywą 

ustawodawczą w zakresie uchwalenia lub zmiany konkretnych ustaw. 

W tej sytuacji inicjatywa zmiany Konstytucji powinna nastąpić po wyrażeniu 

preferencji przez obywateli w referendum. Nie przed – i to obojętnie, czy po zarządzeniu 

referendum, czy przed jego zarządzeniem. Na ten aspekt w odniesieniu do opiniowanego 

przypadku zwraca słusznie uwagę R. Piotrowski
7
 podkreślając, że Prezydent nie czekając na 

wyniki referendum wystąpił z inicjatywą zmiany Konstytucji w sprawach, których dotyczyć 

ma referendum: „Inicjatywa zmiany konstytucji jest już wykonana […] Ponieważ to 

postępowanie nie przewiduje referendum, można powiedzieć, że referendum, gdyby je 

zarządzić, odbyłoby się z naruszeniem konstytucji […] ewentualnie będzie można je 

przeprowadzić już po zmianie konstytucji”. Na podobnym stanowisku stoi P. Uziębło – 

stwierdzając, że proponowane przez Prezydenta „referendum będzie niezgodne z konstytucją. 

Do wprowadzenia JOW-ów w wyborach do Sejmu niezbędna jest bowiem zmiana 

konstytucji, a taka dotąd nie miała miejsca. Referendum w sprawie JOW-ów będzie więc 

dotyczyło problematyki zmiany konstytucji. Tryb takiej zmiany uregulowany jest w artykule 

235 Konstytucji. Krąg podmiotów, które mogą inicjować procedurę zmiany konstytucji, został 

w nim zawężony (w stosunku do inicjatywy ustawodawczej) do Prezydenta, grupy co 

najmniej 92 posłów oraz Senatu jako całości. Nie ma mowy o inicjowaniu tej procedury 

poprzez referendum. Możliwe jest jedynie przeprowadzenie referendum zatwierdzającego 

zmiany w rozdziałach I, II i XII, po wcześniejszym przyjęciu ich przez Sejm. Jeśli spojrzymy 

                                                           
6
 Cyt. za: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17910224,Piotrowski __Referendum_ws__JOW_ 

bedzie_niezgodne_z.html 
7
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17910224,Piotrowski__Referendum_ws__JOW_bedzie_niez

godne_z.html 

 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17910224,Piotrowski%20__Referendum_ws__JOW_%20bedzie_niezgodne_z.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17910224,Piotrowski%20__Referendum_ws__JOW_%20bedzie_niezgodne_z.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17910224,Piotrowski__Referendum_ws__JOW_bedzie_niezgodne_z.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17910224,Piotrowski__Referendum_ws__JOW_bedzie_niezgodne_z.html
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na to, co pisali przedstawiciele doktryny prawa konstytucyjnego w komentarzach czy w 

opracowaniach dotyczących referendum (np. Mariusz Jabłoński czy Wojciech Sokolewicz), to 

pogląd na tę kwestię jest w zasadzie jednoznaczny – nie ma możliwości przeprowadzenia 

cząstkowego referendum poprzedzającego procedurę zmiany w konstytucji. Z jedynym 

wyjątkiem […] Jest możliwość przeprowadzenia referendum, które zobowiązałoby na 

przykład prezydenta do wniesienia projektu zmiany konstytucji w określonym kierunku. Ale 

tylko i wyłącznie do wniesienia projektu. Tutaj jednak, skoro pan prezydent taki projekt 

dopiero co złożył, referendum w tej sprawie jest zupełnie niepotrzebne. Natomiast 

obchodzenie procedury zmiany konstytucji poprzez referendum, które w tym przypadku nie 

może być przeprowadzone, jest próbą naruszenia porządku konstytucyjnego”.
8
 

Jeżeli doszłoby do zmiany Konstytucji zainspirowanej wynikami referendum 

zarządzonego w trybie art. 125 to nic nie stoi na przeszkodzie, by po raz kolejny zwrócić się 

do suwerena o jej ratyfikację – tym razem w trybie art. 235 ust. 6 Konstytucji RP. W ten 

sposób suweren nie tylko zainspirowałby zmianę Konstytucji, ale też sprawdziłby, czy 

inicjatywa ustawodawcza, z którą wystąpił organ zobowiązany do tego wynikami referendum 

zarządzonego w trybie art. 125, i ostateczny efekt całego postępowania są zgodne z jego wolą. 

W sytuacji powstałej po wystąpieniu przez Prezydenta z inicjatywą ustawodawczą 

mającą na celu uchwalenie ustawy o zmianie konstytucji obejmującej materię jednego z pytań 

referendalnych przeprowadzenie referendum w tej części traci sens, gdyż całe referendum 

miało mieć charakter konsultacyjny, a w tym przypadku konsultacje są niepotrzebne lub 

pozorne. Prezydent już zajął stanowisko, co implikuje wygaśnięcie kompetencji określonej w 

art. 125 Konstytucji. Nie dostrzegają tego ci, którzy uznając referendum w sprawie JOW-ów 

za zgodne z Konstytucją argumentują to tym, że „sięgnięcie do woli narodu nigdy nie jest 

niekonstytucyjne”
9
.   

Krótko mówiąc Prezydent nie może zarządzić referendum w sprawie JOW-ów w 

trybie art. 125 Konstytucji. Dla zarządzenia takiego referendum po wystąpieniu przez 

Prezydenta z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu uchwalenie ustawy o zmianie 

konstytucji brak jest w Konstytucji normy kompetencyjnej. Należy tu podkreślić, że 

Konstytucja powinna precyzyjnie wskazywać podmioty, którym przyznaje określone 

kompetencje i w demokratycznym państwie prawnym nie do pomyślenia jest uzurpowanie 

                                                           
8
 http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20150513/uzieblo-referendum-w-sprawie-jow-ow-bedzie-

niezgodne-z-konstytucja 
9
 Takie stanowisko zajmują A. Bałaban i M. Chmaj – za: K. Wardacki, Czy Komorowski naruszy konstytucję, 

„Rzeczpospolita” z 15 maja 2015 r., s. A4. 

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20150513/uzieblo-referendum-w-sprawie-jow-ow-bedzie-niezgodne-z-konstytucja
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20150513/uzieblo-referendum-w-sprawie-jow-ow-bedzie-niezgodne-z-konstytucja
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sobie kompetencji przez jakikolwiek organ władzy publicznej. Kompetencji organu nie można 

domniemywać i to nawet, gdyby konkretne działanie było wskazane ze względu na ochronę 

wartości konstytucyjnych
10

. 

 

Konkluzja:  

1. W sytuacji, gdy Prezydent RP wystąpił z inicjatywą uchwalenia ustawy o zmianie 

Konstytucji dotyczącej art. 96 Konstytucji (zasada proporcjonalności wyborów do 

Sejmu), a więc dotyczącej bezpośrednio materii objętej zakresem pytania 

referendalnego mającego dać odpowiedź, czy obywatele opowiadają się za 

wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, 

niezgodne z Konstytucją jest zarządzenie referendum zawierającego to pytanie. 

Konstytucja nie przewiduje w art. 125 referendum w sprawie projektu ustawy 

dotyczącego zmiany Konstytucji. 

2. Dwa pozostałe pytania – w sprawach podatkowych i finansowania partii politycznych 

– dotyczą materii ustawowej i referendum przeprowadzone w trybie art. 125 

Konstytucji może przesądzać o treści przyszłych inicjatyw ustawodawczych. 
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 Uchwałą TK z 10.5.1994 r., W 7/94, OTK 1994, Nr 1, poz. 23, s. 204 i nast. 


