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Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją 

materii pytań zawartych w projekcie postanowienia  

Prezydenta RP 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 

 

 

I. 

11 maja br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas konferencji prasowej 

zapowiedział skierowanie do Senatu RP wniosku o wyrażenie zgody na zarządzenie 

referendum ogólnokrajowego. Zapewnił ponadto, że „idea ordynacji większościowej jest mu 

bliska od dawna”. Głowa państwa stwierdziła, że jednomandatowe okręgi wyborcze były 

zawsze przez nią wspierane i jest pewna, że „przy mobilizacji  opinii publicznej ta 

zmiana w systemie może być wprowadzona stosunkowo szybko ”. Prezydent RP 

poinformował jednocześnie, że składa projekt zmian w Konstytucji, który 

otworzy drogę do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych  

(dalej JOW)
1
.  

Stosownie do tych zapowiedzi Prezydent RP 13 maja 2015 r. przekazał do Marszałka 

Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum zawierający treść 

pytań oraz termin jego przeprowadzenia z prośbą o wyrażenie przez Senat zgody na 

przeprowadzenie referendum (druk senacki nr 899), a także skierował do Marszałka Sejmu 12 

maja br. projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP
2
. W uzasadnieniu do tego projektu ustawy 

wnioskodawca stwierdził, że projektowana zmiana Konstytucji stanowi podstawę prawną 

                                                      
1
 Prezydent gotowy nawet zmienić Konstytucję. „Ogłoszę referendum w sprawie JOW”, 

http://wiadomosci.dziennik.pl/wybory-prezydenckie/artykuly/490082,prezydent-chce-referendum-w-

sprawie-okregow-jednomandatowych.html [dostęp: 19 maja 2015 r.]. 
2
 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1326-2015/$file/7-020-1326-2015.pdf [dostęp: 19 maja 

2015 r.]. 

http://wiadomosci.dziennik.pl/wybory-prezydenckie/artykuly/490082,prezydent-chce-referendum-w-sprawie-okregow-jednomandatowych.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/wybory-prezydenckie/artykuly/490082,prezydent-chce-referendum-w-sprawie-okregow-jednomandatowych.html
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1326-2015/$file/7-020-1326-2015.pdf


 

2 
 

określenia systemu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w ustawie. 

Zauważył ponadto, że w przypadku przyjęcia proponowanej regulacji możliwe będzie 

„wprowadzenie systemu większościowego, mieszanego bądź opartego na 

zasadzie proporcjonalności w zmienionej formie” .  

Przytoczenie powyższych faktów świadczy, iż intencją Prezydenta w związku z 

zarządzeniem referendum była chęć „mobilizacji opinii publicznej” i wyrażenia 

bezpośredniego stanowiska suwerena, nie zaś wyręczanie Sejmu i Senatu w realizacji funkcji 

ustrojodwaczej. 

 

II. 

Wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie wymaga dokonania analizy znaczenia art. 

125 i 235 Konstytucji. Pierwszy z przywoływanych przepisów stanowi, iż „w sprawach o 

szczególnym znaczeniu dla państwa  może być przeprowadzone referendum 

ogólnokrajowe”. Referendum takie ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent 

Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

Kluczowe dla oceny propozycji Prezydenta przez Senat jest wyjaśnienie znaczenia 

określenia „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa”. W doktrynie 

przeważa pogląd, że określenie to należy interpretować restrykcyjnie, tzn. jako zakaz 

przeprowadzania referendum w sprawach, które owego „szczególnego znaczenia” są 

pozbawione. Ponadto, szczególne znaczenie musi odnosić się do „Państwa”, przedmiotem 

referendum nie może być więc sprawa ograniczona do pewnych tylko środowisk, grup czy 

terytoriów, zawsze konieczny jest bezpośredni związek z interesami państwa jako pewnej 

całości
3
. 

Ocena „szczególnego znaczenia” sprawy poddawanej pod referendum zależy od 

podmiotu zarządzającego jego przeprowadz enie, a więc nie jest możliwe 

formułowanie tej oceny przez organy zewnętrzne na podstawie bardziej zobiektywizowanych 

kryteriów
4
.  

Projekt postanowienia Prezydenta RP przekazywany jest do Senatu w celu uzyskania 

jego zgody na przeprowadzenie wskazanego w nim wniosku. Projekt taki musi zawierać treść 

                                                      
3
 L. Garlicki, Art. 125, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2000. 

4
 Ibidem. 
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proponowanych pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum oraz 

termin jego przeprowadzenia, a także kalendarz czynności związanych z jego 

przeprowadzeniem.  

Senat nie może ingerować w treść proponowanych przez Prezydenta pytań. Rola 

Senatu ogranicza się wyłącznie do zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia projektu 

postanowienia
5
. Nie dotyczy to jednak oceny przez Senat strony formalnej przedłożenia 

Prezydenta. Zgodnie z procedurą obowiązującą w drugiej izbie niezbędnym elementem 

projektu postanowienia o zarządzeniu referendum jest jego uzasadnienie. Stosownie do art. 87 

Regulaminu Senatu Marszałek może zwrócić się do Prezydenta o przedstawienie 

uzasadnienia do projektu postanowienia o zarządzeniu referendum zawierającego określenie 

potrzeby i celu zarządzenia referendum, wyjaśnienie treści pytań i wariantów rozwiązań 

sprawy poddanej pod referendum oraz przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych, 

gospodarczych, finansowych i prawnych rozwiązań sprawy poddanej pod referendum. 

Skłania to do wniosku, że udzielenie przez Senat zgody na zarządzenie referendum stanowi 

de facto formę kontroli nad zasadnością i prawną dopuszczalnością zarządzenia referendum. 

W uzasadnieniu do projektu postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego 

referendum w omawianej sprawie Prezydent wskazał, że celem referendum „jest 

umożliwienie obywatelom wyrażenia swoich preferencji w sprawach problemowych o 

istotnym znaczeniu dla państwa, takich jak kształt systemu wyborczego, funkcjonowanie 

partii politycznych oraz ochrona interesu jednostki w procesie stanowienia i stosowania prawa 

podatkowego”.  

Wnioskodawca zauważył ponadto, że ustanowienie przez Konstytucję  zasady 

proporcjonalności wyborów do Sejmu wyklucza możliwość ich przeprowadzenia w taki 

sposób, aby mandaty lub ich część były rozdzielane w okręgach jednomandatowych. Zasada 

proporcjonalności wyborów do Sejmu, podobnie jak inne zasady wyborcze (powszechności, 

równości, bezpośredniości, głosowania tajnego), ma charakter integralny, tzn. obejmuje 

wszystkie mandaty poselskie i całość aktu polegającego na ich rozdziale. 

Odstąpienie od tej zasady – zdaniem Prezydenta – „wymaga zmiany 

Konstytucji”. Rozwiązanie przewidziane w projekcie Konstytucji, z jakim wystąpił do 

Sejmu Prezydent, „stworzy podstawę prawną określenia nowego systemu wyborczego do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej’’. Zdaniem głowy państwa prawo wyborcze, aby było 

                                                      
5
 Zob. A. Szmyt, Zgoda Senatu na referendum zarządzane przez Prezydenta, [w:] Studia nad prawem 

konstytucyjnym, red. J. Trzciński, B. Banaszak, Wrocław 1997, s. 251–252; P. Uziębło, Nowe regulacje prawne 

dotyczące referendum ogólnokrajowego w Polsce (wybrane zagadnienia), bmw. 2003, s. 7.  
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skuteczne, musi być zrozumiałe, akceptowane społecznie i szanujące podmiotowość wyborcy. 

Powinno także sprzyjać wysokiej frekwencji oraz odpowiedniej reprezentacji poglądów 

politycznych obywateli”. 

 

III. 

W mojej ocenie wszystkie propozycje pytań referendalnych zasługują na określenie 

ich jako „sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa” i mieszczą się w granicach 

dyspozycji art. 125 ust. 1 Konstytucji.  

Doniosłe politycznie i społecznie jest nie tylko pytanie o jednomandatowe okręgi 

wyborcze, ale również pytanie o to, czy „jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego 

sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”. Wbrew jednak spotykanym 

opiniom uważam, że pozytywna odpowiedź na to pytanie nie musi prowadzić do rezygnacji z 

finansowania partii politycznych z budżetu państwa, a jedynie stać się przesłanką reform w tej 

mierze. W publicznych wypowiedziach pojawia się także zarzut, że pytanie o to, „czy jest 

Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni 

przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”, nie zasługuje na rozstrzygnięcie w 

drodze referendum. Nie podzielam tego stanowiska.  

Skierowany w grudniu 2014 r. przez Prezydenta projekt ustawy o zmianie ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018) jest projektem o 

szczególnej dla Państwa i obywateli doniosłości. Proponowane w projekcie zmiany są 

niezwykle istotne z punktu widzenia procesu wykładni prawa oraz systemu poboru podatków. 

Uchwalenie przez Sejm i Senat stosownego projektu może wywrzeć istotny wpływ nie tylko 

na cały system podatkowy, ale i w pewnym sensie na działalność sądownictwa 

administracyjnego, powodując szczególnie istotne skutki prawne, społeczne i gospodarcze. 

Wpływ taki może mieć zwłaszcza wprowadzenie art. 2a do ordynacji podatkowej – 

zawierającej zasadę stanowiącą konsekwencję pozytywnej odpowiedzi na trzecie pytanie, 

popularnie określanej paremią „in dubio pro tributario”. Skutki wprowadzenia tej zasady do 

polskiego systemu podatkowego oraz jej faktyczne znaczenie są niejednoznacznie oceniane 

przez doktrynę
6
.  

Stąd też o ile zatem dwa pierwsze pytania referendalne nie budzą zastrzeżeń co do ich 

                                                      
6
 Por. Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 13 marca 2015 r. o projekcie stanowiska 

Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 

ustaw; T. Dębowska-Romanowska, Opinia na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018). 
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precyzyjności, to pytanie trzecie, może w tym zakresie budzić określone wątpliwości.  

 

IV. 

Pytanie referendalne dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów 

wyborczych, jest niewątpliwie kwestią o największej wadze ustrojowej i wymaga szerszego 

omówienia.  

Dopuszczalność zarządzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie 

jednomandatowych okręgów wyborczych była już przedmiotem wcześniejszej praktyki 

ustrojowej i rozważań doktryny. Miało to miejsce przy okazji wniosku obywatelskiego „w 

sprawie zmian w ustroju politycznym Rzeczypospolitej Polskiej” (popieranego przez 

Platformę Obywatelską) w 2005 r.
7
. Wniosek ten zawierał obok propozycji wyborów posłów 

w okręgach jednomandatowych postulat zmniejszenia liczby posłów o połowę, likwidacji 

Senatu oraz zniesienia instytucji immunitetu parlamentarnego. 

Dodać należy, że wyrażone wówczas i obecne opinie konstytucjonalistów są 

podzielone. Część z nich z różnych powodów kwestionuje możliwość zarządzenia referendum 

w sprawie materii uregulowanej w ustawie zasadniczej.  

W szczególności przeciwnicy możliwości zarządzenia referendum w tej sprawie 

podnoszą, że do wprowadzenia JOW-ów w wyborach do Sejmu niezbędna jest zmiana 

Konstytucji, a taka dotąd nie miała miejsca – referendum w sprawie JOW-ów będzie 

dotyczyło problematyki zmiany Konstytucji. Zwracają oni też uwagę, że tryb takiej zmiany 

uregulowany jest w art. 235 Konstytucji. Zgodnie z tym poglądem Senat powinien 

jednoznacznie odmówić zgody na przeprowadzenie takiego referendum, niejako zastępując 

Prezydenta w czuwaniu nad przestrzeganiem Konstytucji
8
. 

Zdaniem innych przedstawicieli doktryny, skoro Prezydent skierował do laski 

marszałkowskiej projekt ustawy nowelizującej ustawę zasadniczą, a postępowanie to nie 

przewiduje referendum (nie dotyczy zmiany rozdz. I, II, XII – przyp. W.O.), można 

powiedzieć, że referendum, gdyby je zarządzić, odbyłoby się z naruszeniem Konstytucji
9
. 

                                                      
7
 Opinie dotyczące wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum 

ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3(68), s. 

107–130. 
8
 Zdaniem prof. P. Uziębło wyjątkiem byłaby możliwość przeprowadzenia referendum, które wiązałoby np. 

Prezydenta do wniesienia projektu zmiany Konstytucji w określonym kierunku. Ale tylko i wyłącznie do 

wniesienia projektu. 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. „Dziennik Opinii” 

2015, nr 133(917).  
9
 Niezależna.pl [dostęp: 17 maja 2005 r.]. 
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Osobiście nie podzielam tego stanowiska z kilku powodów. Po pierwsze, z 

przywołanych norm art. 125 ust. 1–2 jasno wynika, że referendum ogólnokrajowe nie ma 

charakteru prawodawczego.  

Użycie w art . 125 ust. 1 Konstytucji RP pojęcia „sprawa” oznacza 

zastrzeżenie na rzecz Sejmu i Senatu kompetencji do stanowienia ustaw
10

. Postanowienia te 

rozwija art. 67 ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym. Regulacja ta 

wyłącza możliwość poddania pod głosowanie referendalne „sp rawy” tożsamej 

z projektem, uchwaloną czy już obowiązującą ustawą. Koresponduje to również z 

treścią regulacji ustawy o referendum ogólnokrajowym i wskazaniem, że działania decyzyjne 

podejmują „właściwe organy”. Tym samym referendum w omawianej sprawie nie zastępuje 

Sejmu i Senatu i nie koliduje z  wykonywaniem ich funkcji ustrojodawczej.  

Ponadto, art.  125 ust.  3 Konstytucji RP stanowi, że „j eżeli w referendum 

ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik 

referendum jest wiążący” . Wynik referendum nie podlega podpisaniu ani opublikowaniu 

tak jak ustawa. Stąd też konstrukcja przedmiotu referendum ogólnokrajowego nie jest 

elementem składowym klasycznej procedury ustawodawczej, o której mowa w art. 118–122 

Konstytucji RP. Ta bowiem związana jest z realizacją  jedynie parlamentarnej drogi 

stanowienia ustaw
11

. 

Projekt postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum nie jest  

zatem projektem ustawy o zmianie Konstytucji, o którym mowa w art. 235 

ust. 1 Konstytucji . 

W pełni podzielam stanowisko K. Skotnickiego, że Naród jako suweren ma prawo w 

świetle art. 4 ust. 1 i 2 Konstytucji RP ukierunkowywać politykę państwa, wyrażać opinię w 

przedmiocie rządzenia państwem, jak i współdecydować z organami państwa w procesie 

rządzenia
12

. Jest on bowiem źródłem władzy i może pełnić rolę arbitra w sytuacjach 

konfliktowych między konstytucyjnymi organami państwa, ale także w sporach między 

podmiotami sceny politycznej, czego wyrazem może być właśnie ukierunkowanie 

działalności władz publicznych wyrażone w referendum.  

Rację ma również B. Banaszak, iż do zakresu spraw o szczególnym znaczeniu dla 

państwa, które mogą być przedmiotem referendum zarządzonego w trybie art. 125 

Konstytucji i następnie mogą stać się przedmiotem regulacji normatywnej, należą sprawy 

                                                      
10

 M. Jagielski, Przedmiot referendum ogólnokrajowego, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 

encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009, s. 472–473. 
11

 M. Jagielski, op.cit., s. 472. 
12

 Opinie dotyczące wniosku obywatelskiego..., op.cit., s. 117. 
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odnoszące się bezpośrednio do materii  konstytucyjnych . Tym samym wiążący 

wynik tego referendum może zainicjować zmianę Konstytucji. Inicjatywa ustawodawcza, z 

którą wystąpi organ zobowiązany do tego wynikami referendum zarządzonego w trybie art. 

125, i ostateczny efekt całego postępowania – tzn. uchwalona w trybie art. 235 ust. 1–5 

zmiana Konstytucji RP – może następnie być, o ile dotyczy materii rozdz. I, II i XII, poddana 

referendum przewidzianemu w art. 235 ust. 6
13

. 

Referendum ogólnokrajowe, jeżeli okaże się wiążące i rozstrzygające, oznaczać będzie 

powstanie prawnego obowiązku realizacji  jego wyniku przez Sejm i Senat. Jednak charakter 

pytań zawartych w analizowanym projekcie zarządzenia Prezydenta RP nie czyni z organów 

władzy ustawodawczej swoistego „notariusza” zapadłych w referendum decyzji. Jak wynika z 

przywoływanego wcześniej uzasadnienia, zmiany w prawie wyborczym mogą prowadzić albo 

do stworzenia systemu wyborów większościowych albo ordynacji mieszanej.  

Uwzględniając jednocześnie dotychczasową praktykę w zakresie przeprowadzania 

referendów, trudno spodziewać się, że wynik głosowania referendalnego nie będzie mieć 

charakteru wiążącego, a jedynie mieć będzie charakter konsultacyjny.  

Nie uważam również za przeszkodę, iż w sprawie jednomandatowych okręgów 

wyborczych toczy się jednocześnie postępowanie w sprawie zarządzenia referendum oraz w 

sprawie nowelizacji Konstytucji RP. Argument wskazujący na możliwość uchwalenia ustawy 

o zmianie Konstytucji przed odbyciem referendum z uwagi na terminy przewidziane w art. 

235 nie wydaje się trafny. 

Gdyby jednak Senat wyraził zgodę na zarządzenie przez Prezydenta referendum, Sejm 

powinien wstrzymać się z uchwaleniem takiej ustawy do czasu podjęcia decyzji przez 

suwerena. Dotyczy to również prac nad zgłoszonym przez Prezydenta projektem ustawy o 

zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. 

Nie można jednak nie zauważyć, że występując z inicjatywą ustawodawczą w sprawie 

zmiany Konstytucji, Prezydent wyraził już swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, co 

może wpłynąć na zachowania głosujących w referendum.  

W konkluzji należy stwierdzić, że zarządzenie przez Prezydenta RP w 

omawianej sprawie jest dopuszczalne i zgodne z Konstytucją  RP.  

 

                                                      
13

 Opinie dotyczące wniosku…, s. 129. 


