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Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP 

przekazanego przez Prezydenta RP postanowienia  

o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  

(druk senacki nr 899) 

 

Teza opinii: 

Zarządzenie przez Prezydenta RP, za zgodą Senatu, referendum ogólnokrajowego w 

przedmiocie podlegającym normowaniu w toczącym się postępowaniu ustrojodawczym lub 

ustawodawczym byłoby niezgodne z: 

 art. 4 ust. 2 w związku z art. 125 ust. 1 Konstytucji RP; 

 art. 10 w związku z art. 95 ust. 1 i 235 Konstytucji RP; 

 art. 125 ust. 2 w związku z art. 7 Konstytucji RP; 

 art. 125 ust. 2 w związku z art. 126 ust. 2 Konstytucji RP.  

 

Uzasadnienie: 

1. W myśl Konstytucji RP podstawą polskiego ustroju państwowego jest zasada 

podziału władz, zakładająca obowiązywanie domniemań kompetencyjnych 

przyporządkowujących kompetencje poszczególnym władzom
1
. Stosownie do tej zasady 

domniemanie kompetencji w zakresie stanowienia prawa należy do parlamentu. 

Domniemanie to może zostać przełamane wyraźnym przepisem konstytucyjnym, 

przyznającym organowi władzy wykonawczej kompetencję do uregulowania danego 

zagadnienia
2
. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzono „niedopuszczalność, 

poza przypadkami przewidzianymi w Konstytucji, ingerowania jednej władzy w (...) działanie 

drugiej”
3
. 

Prezydent RP jest organem władzy wykonawczej. Jego uprawnienia w odniesieniu do 

postępowania ustrojodawczego (dotyczącego stanowienia przepisów konstytucyjnych) i 

ustawodawczego są wyraźnie określone w Konstytucji i nie mogą być ustalane w drodze 

                                                 
1
 Por. L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 72. 

2
 Ibidem. 

3
 Tak, w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 3/99. 
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domniemania. Prezydent ma zatem np.: prawo inicjatywy ustrojodawczej i ustawodawczej, 

skierowania ustawy do Sejmu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie przed jej podpisaniem, 

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z 

Konstytucją przed podpisaniem ustawy, prawo podpisania ustawy, prawo wystąpienia do 

Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją.  

Jednak żaden przepis Konstytucji ani ustawy nie przyznaje Prezydentowi kompetencji 

do ingerowania w toczące się postępowanie ustrojodawcze lub ustawodawcze przez 

zarządzenie, za zgodą Senatu, referendum ogólnokrajowego dotyczącego przedmiotu tego 

postępowania. Kompetencja ta jest na tyle doniosła z punktu widzenia zasad ustrojowych, że 

jej istnienie nie może wynikać z domniemania, lecz musi mieć oparcie w przepisie 

Konstytucji lub ustawy. Tego rodzaju kompetencja pozwalałaby Prezydentowi, za zgodą 

Senatu, na odjęcie Sejmowi części jego uprawnień wynikających z art. 4 ust. 2 Konstytucji 

(zasada przedstawicielstwa) i przekazanie ich suwerenowi. Dokonałoby się to przy 

decydującym udziale Senatu, którego konstytucyjne uprawnienia wobec Sejmu wyrażają się 

co najwyżej w równoprawności, nigdy zaś Konstytucja nie przyznaje Senatowi prymatu w 

stosunku do Sejmu. 

W świetle polskiego orzecznictwa konstytucyjnego art. 7 Konstytucji (zasada 

legalizmu) wyklucza ustalanie kompetencji organów władzy publicznej w drodze 

domniemania. Uprawnienie Prezydenta do zarządzenia, za zgodą Senatu, referendum 

ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa musi być 

konkretyzowane w świetle postanowień Konstytucji dotyczących zasad i wartości 

ustrojowych, w tym zasady podziału władz i zasady przedstawicielstwa, ponieważ te właśnie 

zasady determinują zarówno rolę Prezydenta wobec Sejmu, jak i nadają kształt referendum 

ogólnokrajowemu. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znalazł wyraz pogląd, w myśl którego 

swoich zadań  „Prezydent nie może realizować w sposób dowolny. Realizując je, może sięgać 

bowiem jedynie po kompetencje określone w Konstytucji i ustawach. Sięganie przez 

Prezydenta po te kompetencje następować może jedynie w sytuacji, gdy służy to realizacji 

celów wyrażonych w art. 126 ust. 2 Konstytucji”
4
, a więc wtedy, kiedy – jak stanowi ten 

przepis - Prezydent „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i 

bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”. A zatem 

Prezydent może zarządzić referendum ogólnokrajowe jedynie wtedy, kiedy służy to 

                                                 
4
 Tak, w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. Kpt 2/08. 
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przestrzeganiu Konstytucji, strzeżeniu suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 

nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Ingerowanie w toczące się postępowanie 

ustrojodawcze lub ustawodawcze w sposób ograniczający rolę Sejmu w tym postępowaniu 

nie służy przestrzeganiu Konstytucji. Prezydent nie może zatem – w zgodzie z art. 125 ust. 2 

w związku z art. 126 ust. 2 – postanowieniem zawartym w druku senackim nr 899, zarządzić 

referendum ogólnokrajowego, za zgodą Senatu, ponieważ w ten sposób nie tylko nie będzie 

czuwał nad przestrzeganiem Konstytucji, ale naruszy jej postanowienia, ingerując w toczące 

się postępowanie ustrojodawcze oraz toczące się postępowania ustawodawcze, do których 

odnosi się przedmiotowe referendum.  

2. W doktrynie prawa konstytucyjnego wskazano, że nie można traktować form 

sprawowania władzy przez Naród wymienionych w art. 4 ust. 2 Konstytucji („Naród sprawuje 

władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio”) jako „mających charakter 

równorzędny”
5
. Intencją twórców Konstytucji było, by instytucje demokracji bezpośredniej 

nie ograniczały dominującej pozycji parlamentu
6
, a także, by nie ograniczał tej pozycji 

Prezydent ponad granicę wyznaczoną wyraźnie w postanowieniach ustawy zasadniczej. 

Referendum ogólnonarodowemu nadano w Konstytucji „charakter uzupełniający wobec 

działalności organów przedstawicielskich – Sejmu i Senatu. Tym samym szczegółowe 

konstytucyjne unormowania referendum należy traktować jako rozwiązania wyjątkowe, co 

determinuje (...) zasady ich interpretacji”
7
. Nie można zatem interpretować tych unormowań 

rozszerzająco, przyznając Prezydentowi uprawnienia do oddziaływania na proces 

ustrojodawczy i ustawodawczy, które głowie państwa nie przysługują. Dlatego właśnie 

Konstytucja wymaga od Prezydenta zgody Senatu, by Izba ta mogła sprzeciwić się 

przeprowadzeniu referendum ograniczającego rolę parlamentu w procesie ustrojodawczym i 

ustawodawczym na rzecz uprawnień Prezydenta w istocie kreowanych w drodze 

domniemania ich istnienia. W doktrynie podkreślono, że „substytutem dla nieobecnej w 

Konstytucji ludowej inicjatywy konstytucyjnej” nie może być referendum ogólnokrajowe
8
. W 

świetle poglądów doktryny nie ma zgodnej z Konstytucją możliwości uchwalenia ustawy w 

drodze referendum
9
. Jednakże kierunkowe rozstrzygnięcie, które mogłoby zapaść w rezultacie 

pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów 

                                                 
5
 Tak, L. Garlicki: Uwagi do art. 125, [w:] L. Garlicki, (red.): Konstytucja RP. Komentarz, t. II, Warszawa 2001, 

s. 4. 
6
 Tak, M. Pietrzak: Demokracja reprezentacyjna i bezpośrednia w Konstytucji RP, [w:] M. T. Staszewski, (red.): 

Referendum konstytucyjne w Polsce, Warszawa 1997, s. 31 i nast. 
7
 Tak, L. Garlicki; op. cit., s. 4. 

8
 Tak, W. Sokolewicz: Uwagi do art. 235, [w:] L. Garlicki, (red.): Konstytucja RP. Komentarz, t. II, Warszawa 

2001, s. 29. 
9
 Tak, L. Garlicki: op. cit., s. 7. 
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wyborczych w wyborach do Sejmu, byłoby tożsame w skutkach z uchwaleniem ustawy o 

zmianie Konstytucji.  

3. Prezydent, wykonując inicjatywę ustrojodawczą z 12 maja 2015 roku, uruchomił 

postępowanie regulowane przez art. 235 Konstytucji. Nie przewidziano tam zarządzania 

referendum ogólnokrajowego w tej fazie postępowania, która poprzedza uchwalenie ustawy o 

zmianie Konstytucji. Jedyne referendum, które ustrojodawca przewidział i unormował w art. 

235 ust. 6 Konstytucji, to referendum zatwierdzające, zarządzane nie przez Prezydenta za 

zgodą Senatu, ale przez Marszałka Sejmu. Można je przeprowadzić, jeżeli ustawa o zmianie 

Konstytucji dotyczy przepisów Rozdziału I, II, XII. Jednakże przedstawiony przez Prezydenta 

projekt ustawy o zmianie Konstytucji dotyczy przepisu Rozdziału IV. 

Skoro Prezydent uruchomił postępowanie ustrojodawcze wnosząc projekt ustawy o 

zmianie Konstytucji 12 maja 2015 r., to tym samym zamknął drogę do legalnego referendum 

związanego z tą zmianą. Tego rodzaju związek zachodzi i wyraża się w szczególności w tym, 

że jeśli referendum byłoby ważne, a wynik referendum byłby wiążący i rozstrzygający o 

wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, to wynik ten 

byłby niezgodny z Konstytucją, jeśli zmiana Konstytucji nie nastąpiłaby przed uzyskaniem 

tego rodzaju wyniku. 

W obowiązującym obecnie stanie prawnym referendum w sprawie wprowadzenia 

jednomandatowych okręgów wyborczych jest konstytucyjnie niedopuszczalne, ponieważ 

zmierza do uzyskania rezultatu niezgodnego z Konstytucją. W doktrynie wyrażono pogląd, że 

obowiązek „czuwania nad zapewnieniem zgodności referendum z Konstytucją spoczywa 

przede wszystkim na organach je zarządzających”, a zatem „nie ulega wątpliwości, że Senat 

miałby obowiązek odmowy zgody na zarządzenie referendum przez Prezydenta, gdyby mogło 

to doprowadzić do podjęcia rozstrzygnięcia sprzecznego z Konstytucją”
10

. Także Sąd 

Najwyższy, oceniając ważność referendum, powinien brać pod uwagę zgodność rezultatu z 

obowiązującą Konstytucją
11

. Z tego względu należy uznać referendum przedkonstytucyjne za 

niedopuszczalne, jeżeli zawierałoby ono pytanie pozwalające na udzielenie odpowiedzi 

prowadzącej do rozstrzygnięcia sprzecznego z Konstytucją. Nie można domniemywać, że 

zmiana Konstytucji nastąpi, choć jeszcze nie nastąpiła. Jeżeli uznamy za dopuszczalne bez 

uprzedniej zmiany Konstytucji referendum dotyczące wprowadzenia jednomandatowych 

okręgów wyborczych, to na zasadzie podobnej interpretacji Konstytucji można również 

                                                 
10

 Ibidem, s. 10. 
11

 Ibidem. 
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przeprowadzić obecnie referendum na przykład w sprawie zniesienia Senatu, przywrócenia 

monarchii i nacjonalizacji przemysłu, handlu oraz banków – bez odszkodowania. 

4. Uczynienie przedmiotem referendum „utrzymania dotychczasowego sposobu 

finansowania partii politycznych z budżetu państwa” stanowi ingerencję w toczące się 

postępowanie ustawodawcze. Przedmiotem pierwszego czytania na 53. posiedzeniu Sejmu w 

dniu 8 listopada 2013 roku były cztery projekty ustaw dotyczące finansowania partii 

politycznych: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych z 19 lutego 

2013 r. (druk sejmowy nr 1382), poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach 

politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 19 czerwca 2013 r. 

(druk sejmowy nr 1648), poselski projekt ustawy o partiach politycznych oraz o zmianie 

ustawy Kodeks wyborczy z 26 czerwca 2013 r. (druk sejmowy nr 1649), poselski projekt 

ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych z dnia 26 lipca 2013 r. (druk sejmowy nr 

1756). W pierwszym czytaniu odrzucono wniosek o odrzucenie tych projektów i skierowano 

je do Komisji Finansów Publicznych. Sprawa jest więc przedmiotem kontrowersji 

międzypartyjnych, które zarządzenie referendum może rozstrzygnąć. Byłoby to jednak 

wynikiem ingerencji władzy wykonawczej w toczące się prace ustawodawcze. W rezultacie 

referendum miałaby nastąpić zmiana lub utrzymanie „dotychczasowego sposobu 

finansowania partii politycznych z budżetu”, co do czego, jak dotąd zapewne nie osiągnięto 

porozumienia w Sejmie. Brak tego porozumienia ma zostać zastąpiony rezultatem 

referendalnym, jednak nie z inicjatywy Sejmu czy Senatu, ale na skutek zarządzenia 

Prezydenta, który przecież nie jest organem o charakterze pluralistycznym.  

Dotyczące tej kwestii pytanie referendalne budzi wątpliwości ze względu na brak 

nieodzownej precyzji. Pytanie to może być rozumiane zarówno jako pytanie o 

dopuszczalność finansowania budżetowego, jak o dopuszczalność reformy finansowania 

budżetowego, łącznie ze zwiększeniem rozmiarów tego finansowania. Udzielający 

odpowiedzi negatywnej mogą zatem żywić przekonanie, że głosowali przeciw finansowaniu 

budżetowemu partii, jak też, że byli za takim finansowaniem, lecz wedle nowych reguł. 

Pytanie sformułowano zatem w sposób na tyle nieprecyzyjny, że rozstrzygnięcie może być 

przedmiotem wykluczających się interpretacji. 

5. Trzecie pytanie referendalne, dotyczące wprowadzenia „zasady ogólnej rozstrzygania 

wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika” dotyczy 

także toczącego się postępowania ustawodawczego, zainicjowanego przez Prezydenta 

wniesieniem w dniu 9 grudnia 2014 roku projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3018). Projekt był przedmiotem 
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pierwszego czytania na 84. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 stycznia 2015 roku i został 

skierowany do Komisji Finansów Publicznych.  

Zasada in dubio pro tributario, wyrażona w projektowanej ustawie, której referendum 

ma dotyczyć, została zakwestionowana w opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych
12

. W opinii 

tej podniesiono, że przedmiotowa zasada jest regułą wykładni prawa i jej usankcjonowanie w 

ustawie może „prowadzić do naruszenia konstytucyjnie wyznaczonych granic nakładania 

ciężarów podatkowych na jednostki, określonych w art. 84 i 217 Konstytucji RP”
13

. Ponadto 

regulacja „budzi zastrzeżenia z punktu widzenia reguł przyzwoitej legislacji i dostatecznej 

określoności tworzonych przepisów prawa”
14

, a więc z punktu widzenia zasady 

demokratycznego państwa prawnego.  

Bez dogłębnego wyjaśnienia wątpliwości konstytucyjnych Senat nie może zatem 

zgodzić się na zarządzenie referendum, gdyż mogłoby ono doprowadzić do zobowiązania 

parlamentu do naruszenia Konstytucji w zakresie wskazanym w powołanej opinii. W 

konsekwencji Trybunał Konstytucyjny mógłby znaleźć się wobec konieczności 

rozstrzygnięcia, czy większym naruszeniem Konstytucji jest niezrealizowanie w ordynacji 

podatkowej wyniku referendum, czy też naruszające Konstytucję zrealizowanie tego wyniku 

w postaci odpowiadającej mu, lecz niezgodnej z Konstytucją, zmiany ordynacji podatkowej.  

6. Należy podkreślić, że w doktrynie prawa w sprawie przeprowadzenia referendum 

przedkonstytucyjnego prezentowane są dwa stanowiska
15

, które ukształtowały się na tle 

wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum w sprawie reform konstytucyjnych 

proponowanych w 2004 roku. Zdaniem części doktryny dopuszczalne jest przeprowadzenie 

tego rodzaju referendum na podstawie art. 125 Konstytucji mimo milczenia w tym 

przedmiocie art. 235 Konstytucji, dotyczącego zmiany (stanowisko A). Pogląd przeciwny, 

podzielany przez autora niniejszej opinii, zakłada, że na ustrojodawcy spoczywałby 

obowiązek przeprowadzenia zmian zgodnych z wynikiem referendum, ale brakuje „gwarancji 

realizacji wyniku”; ponadto sformalizowana procedura zmiany Konstytucji nie przewiduje 

tego rodzaju referendum (stanowisko B). Dla stanowiska B charakterystyczna jest opinia, w 

której Autor – odnosząc się do koncepcji przeprowadzenia referendum przedkonstytucyjnego 

na wniosek obywateli – stwierdził, że wniosek w tej sprawie nie powinien być poddany 

                                                 
12

 Por. H. Dzwonkowski: Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP przedstawionego przez 

Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, 

sporządzona 7 kwietnia 2015 r. 
13

 Ibidem, s. 1. 
14

 Ibidem. 
15

 Por. na ten temat M. Haczkowska: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 598 i 

nast. 
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głosowaniu, a gdyby do takiego głosowania doszło, to „taki akt naruszyłby Konstytucję” i 

podkreślił, że zasada legalizmu wyklucza „takie działania najwyższych nawet organów 

władzy publicznej, które nie są zgodne z obowiązującym prawem, nawet jeśli za takim 

działaniem przemawiają ważne powody społeczne czy polityczne. Jeśli chce się uwzględnić 

te powody, należy uprzednio zmienić przepisy prawa (zachowując przy tym obowiązujące 

procedury prawotwórcze)”
16

.  

Jednak nawet na gruncie stanowiska A, uznającego referendum przedkonstytucyjne za 

dopuszczalne, nie byłoby ono możliwe skoro wszczęto procedurę zmiany ustawy zasadniczej, 

regulowaną w art. 235 Konstytucji, który przeprowadzenia referendum nie przewiduje. 

Akceptując stanowisko A można wprawdzie referendum przedkonstytucyjne zarządzić, ale 

nie można tego uczynić w zgodzie z Konstytucją, skoro 12 maja 2015 r. Prezydent wniósł 

projekt ustawy o zmianie Konstytucji.  

7. W przedmiotowej sprawie znalazł wyraz pogląd, że referendum dotyczące okręgów 

jednomandatowych nie odnosi się do zmiany Konstytucji, a zatem, nawet jeśli uznać – jak to 

uczyniono w odniesieniu do dyskutowanych propozycji zmian ustrojowych w 2005 roku – że 

referendum przedkonstytucyjne jest niedopuszczalne, to referendum w sprawie okręgów 

jednomandatowych nie jest referendum przedkonstytucyjnym, ponieważ nie odnosi się 

bezpośrednio do usunięcia z Konstytucji słowa „proporcjonalne”. Niezależnie od tego, jaki 

charakter ma owo referendum, jego niedopuszczalność wynika, moim zdaniem, z tego, że 

Prezydent przedłożył projekt ustawy o zmianie Konstytucji i tym samym rozpoczął 

postępowanie ustrojodawcze uregulowane w art. 235 Konstytucji, które nie przewiduje 

żadnego referendum w przedmiocie zmiany zanim nie zostanie ona uchwalona, a ponadto 

możliwość dopuszczonego przez ustawę zasadniczą referendum zatwierdzającego jest 

ograniczona do przepisów rozdziałów I, II, XII.  

Ponadto nie jest dopuszczalne zaakceptowanie poddawania przez Prezydenta 

referendum ogólnokrajowemu, za zgodą Senatu, zagadnień regulowanych w toczących się w 

parlamencie pracach ustawodawczych. Tego rodzaju praktyka mogłaby doprowadzić do 

ukształtowania się pozakonstytucyjnej podstawy kompetencyjnej dla ograniczania przez 

Prezydenta funkcji ustawodawczej Sejmu, określonej zarówno w art. 10 ust. 2, jak i 95 ust. 1 

Konstytucji. 

                                                 
16

 Tak P. Winczorek w opinii z 28 lutego 2005 r., „Przegląd Sejmowy” nr 3/2005, s. 111. 
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Z powyższych względów należy uznać za niezgodne z Konstytucją zarządzenie przez 

Prezydenta RP, za zgodą Senatu, referendum ogólnokrajowego, o którym mowa w tezie 

niniejszej opinii.  

 


